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D.
Dalou Idalo'], J u 1 e s, f . 1838,

d. 1902, fransk bildhuggare. D. är

en typisk representant för den

av fin eklekticism präglade

franska skulpturen under 1800-

t:s senare hälft. Hans grupper
utmärkas av en effektfull, på
silhuettverkan anlagd komposi-
tion och en målerisk modellering.

Mest berömda av hans verk äro

Republikens triumf. Bronsskulptur av
Jules Dalou.

monumentet över Delacroix i

Luxembourgträdgården samt Re-
publikens triumf på Place de la
Nation i Paris.

Dalregementet, I. 13, infan-
teriregemente, förlagt till Falun.
Uppsatt 1612.

Dalripa, se R i p s 1 ä k t e t.

Dalrymple [d8e'llrimpl], be-
römd skotsk adelssläkt. Se H a i -

1 e 8 och S t a i r.

Dals-Ed, socken i Älvsb. 1.,

1. — Lex. III.

jämte Nöfsemark, Håbol och
Töftedal pastorat i Karlstads
stift. 2,460 inv.

Dal segno [sä'njå], ital., från
tecknet; hänvisning till ett tec-

ken, varifrån ett musikstycke
skall återtagas.

Dalsgaard [d8e'llsgår], Chri-
sten, f. 1824, d. 1907, dansk
målare. D. tillhörde den grupp
av danska konstnärer från 1800-

t:3 mitt, vilka hämtade sina äm-
nen ur allmogens liv, och har
framför allt skildrat de allvar-

liga och tragiska sidorna av
detta.

Dalsjöfors, linspinneri, -väveri

och -blekeri i Toarps skn, Älvsb.

1. Äges av Abnedahl-Dalsjöfors
a. b.

Dalskog, socken i Älvsb. 1.,

jämte ör, Holmi, Skållerud, Gun-
narsnäs och Järn pastorat i

Karlstads stift. 1,080 inv.

Dalsland, se Dal.
Dalslands järnväg (D. J.), en

68 km. lång, normalspårig järn-

väg, som från Melleruds station

vid Bergslagernas järnväg sträc-

ker sig mot n.v. till Kornsjö i

Norge, 1 km. från gränsen, där
den har direkt anknytning med
den norska statsbanan till Fred-
rikshald. Järnvägen, som öppna-
des 1879 och tillhör Dalslands
järnvägs a. b., korsar vid Bäcke-
fors Uddevalla—Lelångens järn-

väg.

Dalslands kanal, en 254 km.
lång, kanaliserad trafikled från
Köpmannebro vid Vänern till

norska gränsen, över de stora



Dalslandsserien—Dalupproren
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Dalslands kanal. Akvedukten vid Håve-

rud.

sjöarna i n. Dalsland, Stora Le,

Lelången och Silarna. Hela stig-

ningen uppgår till 59 m., och an-

talet slussar är 28. D. anlades
1865—68 under ledning av Nils

Ericson. Vid Håverud i Skålle-

ruds skn ledes kanalen medelst
en akvedukt (den enda i Sverige)

över en fors. Trafiken ombesörjes

av Dalslands kanal a. b.

Dalslandsserien, se D a 1 -

formationen.
Dalstorp, socken i Älvsb. 1.,

jämte Hulared, Nittorp, ölsrem-
ma och Ljungsarp pastorat i

Göteborgs stift. 840 inv.

Dalström, Anna Maria
Katarina (Kåta), f. Carlberg,

f. 1858, har sedan 1894 varit

verksam som agitator och före-

dragshållare i socialdemokratiska

och kommunistiska partiernas

tjänst.

Dalton [dålten], John, f.

1766, d. 1844, engelsk kemist och
fysiker, privatlärare i Man-
chester. D. konstruerade en
psykr ometer (se d. o.) och
utförde under en tid av 57 år

mer än 200,000 meteorologiska
observationer. Från D., som själv

var färgblind, härrör den första

vetenskapliga beskrivningen av

färgblindhet (daltonism), 1794.

Mest känd är D. såsom atom-
teorins grundläggare. Se Atom
sp. 828 och Daltons lag.

Daltoni'smy le Färgblind-
het.

Daltons lag [då'ltöns]. 1. D. 1,

"lagen om de multipla proportio-

nerna", se Atom sp. 828. — 2.

Från ytan av en vätska, som be-

finner sig i ett tillslutet kärl,

sker en avdunstning, ända tills

kärlet ovanför vätskeytan inne-

håller så mycket gas, som kan
bildas vid en viss temperatur.
Dalton fann (1803), att trycket

hos denna gas är detsamma, an-

tingen andra gaser samtidigt fin-

nas i kärlet eller ej. I förra fallet

är gasernas gemensamma tryck,

totaltrycket, lika med sum-
man av de enskilda gasernas
tryck, partialtrycken.
Dalum, socken i Älvsb. 1.,

jämte Blidsberg och Humla pas-

torat i Skara stift. 690 inv. —
Kyrka av sten från 1100-t.; vid

Vinsarp ett befäst stenhus från

1400-t.

Dalupproren kallas fyra upp-

rorsrörelser bland Dalarnas all-

moge, av vilka tre inföllo imder
Gustav I : s regering och ett under
Fredrik I:s. Den självständig-

hetskänsla, som utvecklats under
befrielsekrigen mot de danska
unionskonungarna, utlöste sig

efter upprättandet av Gustav I:s

nationella konungadöme i oppo-

sition mot den starka statsmakt,

han sökte uppbygga. Redan våren

1525 började det första D.,

som hade till upphovsmän två

avsatta prelater, biskopen Peder

Sunnanväder och domprosten
mäster Kjiut. Dessa sökte förbin-

delse med det intrigerande Sture-

partiet, Berend v. Melen och

Sören Norby samt uppviglade

de över dyrtiden missnöjda dala-



Dalälven

bönderna. Gustav I lyckades dock

omintetgöra denna sammansvärj-
ning, och hösten 1525 avlade

dalallmogen sin trohetsförsäk-

ran på Tuna ting. Lugnet va-

rade dock kort tid. Konungens
skattepolitik väckte missnöje i

Siljansbygden, som 1527 uppvig-

lades av den s. k. D a 1 j u n k a -

ren, en i övrigt fullständigt

okänd man, vilken utgav sig

för Sten Sture d. y:s son Nils

och sökte förbindelse med det

katolska och svenskfientliga par-

tiet i Norge. Han lyckades vis-

serligen vinna stöd i Norge, men
i Dalarna rönte han endast

partiell anslutning. Han flydde

därför men blev gripen i Ko-
stock 1528 och avrättad. Detta
andra D. avslutades vintern

8. å., då konungen med stark

krigsmakt tågade till Tuna-
tinget, där några av bönderna av-

rättades. Tre år senare ledde

missnöjet med konungens- politik

till ett tredje D., klockupp-
roret. Anledningen till detta

var beslutet, att varje kyrka
skulle lämna en av sina klockor
eller ge lösen därför till konung-
en, som härmed ville avbetala

riksskulden till Liibeck. Trots

tidigare löften vägrade flera

dalasocknar att utlämna sina

klockor. I spetsen för motstån-
det stodo flera av konungens
forna anhängare, bl. a. Måns
Nilsson i Aspeboda och Anders
Persson på Rankhyttan. Då upp-
roret icke rönte någon starkare

anslutning i andra delar av lan-

det, föllo dalkarlarna snart till

föga och erbjödo konungen en
lösensumma för sina klockor mot
löfte om nåd. Gustav I antog
anbudet, emedan Kristian II vid

denna tid beredde sig att åter-

taga eina riken. Sedan Kristians
planer omintetgjorts, höll emel-

lertid Gustav I i jan. 1533 ett

räfsteting med dalkarlarna vid

Kopparberget, varvid flera av
dem fängslades och avrättades.—
1743 medförde missnöjet med
hattregeringens politik och med
det olyckliga kriget mot Ryssland
ett nytt D., den stora dal-
dansen. Dalkarlarna, som iv-

rigt önskade den danske kron-
prinsen Fredriks val till svensk
tronföljare, utsago på ett lands-

ting i Falun till sin ledare Sol-

leröbonden Skinnar Per Anders-
son och vägrade sända nya sol-

dater ut i kriget, förrän de för

nederlagen ansvariga generalerna

bestraffats. Då regeringen icke

gav efter, tågade bönderna under
befäl av en bokhållare Gustav
Schedin och en major V. G.

Wrangel mot Stockholm, där de

intågade utan motstånd. Enär
regeringen i Åbofreden bundit sig

för Adolf Fredriks val till tron-

följare, uppstod 22 juni på nuv.

Gustav Adolfs torg en strid, som
slutade med att bönderna flydde

eller togos till fånga. De flesta

av ledarna avrättades.

Dalälven, en av Sveriges

största floder, uppkommer av två

källfloder, öster- och Väster-Dal-

älven, vilka före och efter sam-
manflodet genomflyta landskapet
Dalarna i sydöstlig riktning och
efter att ha följt gränsen mellan
Uppland och Gästrikland utfal-

ler i Bottniska viken. öster-D.

upprinner på norskt område nära
svenska gränsen och genomflyter

sjön Siljan. Väster-D. uppkom-
mer av två källfloder, Fuluälven
och Görälven, av vilka den senare

medför vatten även från norskt

område. Föreningen mellan öster-

och Väster-D. äger rum 30 km.
nedom Siljan i Gagnefs socken.

D. har åtskilliga betydande vat-

tenfall, av vilka en del äxo ut-



Damao—Damaskus

öster-Dalälven i sitt övre lopp.

byggda, i nedersta delen Untra-
fallén (tillliörande Stockholms
stad) och Älvkarleö (tillhörande

svenska staten). Flodområde
28,610 kvkm., därav 1,100 kvkm.
på norskt område.

Damäo [daömaöå'!)] 1. Da-
m a' n, portugisisk koloni på
Främre Indiska halvön, omgiven
av brittiska presidentskapet
Bombay. Huvudprodukter äro

ris, vete, tobak, salt och teakträ.

383 kvkm. 33,000 inv.

Da'maraland, Hereroland,
område i britt. (f. d. tyska)

Sydväst-Afrika.

Da'maschke, Adolf, f. 1865,

tysk nationalekonom. Ss. ledare

sedan 1898 av Bund der deut-

schen Bodenreformer har D. spe-

ciellt ägnat sig åt jordreformen
och utövat ett synnerligen flitigt

och uppmärksammat skriftstäl-

larskap. Hans arbete Die Boden-
reform (1902) har utgått i 19

uppl.

Dama'sk (förvrängning av ä.

fr. gamache, möjligen av sp.

guadamaci, läder från Gadamés),
plagg av läder 1. tyg, som omger
smalbenet och knäppes 1. snöres

på yttersidan.

Damaske'nerplommon, de

äggrunda frukterna av ett ame-

rikanskt träd, Chrysophy'llum
monopyre'num (fam. Sapota'-

ceae). De stora, röda och välsma-
kande 8. k. stjärnäpplena
("åtar äpples") äro frukterna av
en annan amerikansk art, Chry-
sopliyllum caini'to. Båda odlas i

tropikerna som fruktträd.

Damaske'nerstål, damask e'-

r a t stål, framställes genom
hopvällning av stålstycken av
olika hårdhet. Genom polering

och därefter verkställd etsning

med svag syra framträda de olika

stålskikten på ett vackert sätt i

ytan, som dessutom kan läggas

in med ädla metaller. Ursprung-
ligen betecknades med D. stål

från Damaskus, vars smeder
voro bekanta för stor skicklig-

het. Mindre riktigt benämnes
med D. även etsade pjäser av ett

enhetligt stålslag.

Dama'skus (arab. Dimisjk,

Dimasjk asj-Sjam). 1. Stat i

franska mandatet Syrien, omfat-

tande staden D. och kringliggan-

de område. 42,000 kvkm. 600,000

inv. — 2. Huvudstad i D. 1, är

en av världens äldsta ännu be-

bodda städer, belägen i det inre

av landet vid foten av Anti-

Libanon och genom järnväg för-

bunden med kusten. Staden här
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utsikt över Damaskus från Stora moskén,

c:a 300 moskéer, av vilka omaja-
dernas stora moské (urspr. en
kristen basilika) är den mest be-

römda. D., som ännu är en viktig

industristad och knutpunkt för

den dock genom järnvägarna nu-
mera minskade karavanhandeln,
var fordom berömd för sitt va-

pensmide, "damaskerade klingor"
(jfr Damaskenerstål). Ännu
tillverkas i D. damast. 250,000
inv. — Historia. I Bibeln säges
D. ha blivit erövrat redan av
konung David (omkr. 1000 f.

Kr.). Efter att sedan tillhört

assyriernas, persernas, Alexan-
deri, de eeleukidiska diadoker-
nas och romarnas välden eröv-

rades D. 635 av muhammeda-
nerna och var 661—750 residens
för de omajadiska kaliferna. Den
rika staden erövrades och förhär-
jades under korstågstiden av
seldjuker och sedermera av mon-
goler samt kom 1516 under Tur-
kiet. Efter Allenbys stora seger

över turkarna under världskriget

intogs D. 30 sept. 1918 av brit-

tiskt kavalleri i förening med
emiren Feisals araber. D. kom
sedan under arabiskt välde. Vå-
ren 1920 kröntes Feisal i D. till

konung av Syrien men fördrevs

kort därefter från staden av
fransmännen.

Da'mast, äldre även Damask,
atlasvävt tyg med invävda mön-
ster i glänsande tråd mot matt
bottenväv 1. matta mönster mot
glänsande botten. Tillverkades

urspr. i Damaskus; därav nam-
net. Siden-D., stundom med in-

slag av guld och silver, fann ti-

digt vidsträckt användning i

kyrkoskruden. Nu användes D.

av silke, ull 1. lin till möbeltyger

och vit linne-D. till finare duk-

tyg. I billigare D.-sorter ingår

någon del bomullstråd. Jfr J a c -

quardmaskin.
Damejeanne [dam3a'nn], stor

glasflaska, innesluten i en vide-
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Damejeanne.

1. stålkorg; användes till förva-

ring av syror, sprit o. d.

Da'mgarten, stad i Pommern,
Preussen. 1,500 inv. Fordom be-

fäst. Tillhörde Sverige 1648—
1814.

Damia'ni, Petrus, f. omkr.
1006, d. 1072, italiensk kloster-

ledare, en av de förnämsta repre-

sentanterna för sin tids aske-

tiska reformrörelse, ivrade för

sträng klostertukt och för höjan-
de av det sedliga tillståndet bland
prästerna. 1057—67 biskop i

Ostia och kardinal. Stod Hilde-

brand (sedermera påven GregOr
rius VII) personligen nära.

Damia'nus, helgon, jämte sin

broder C o s m a s skyddspatron
för läkarna. Enligt legender här-

Btammade C. och D. från en för-

näm arabisk familj och utövade

v 3H7,B5

sedermera en välsignelserik lä-

karverksamhet i Syrien. Deras
kult är mycket gammal och sär-
deles utbredd. Kyrkan firade de-

ras åminnelse 27 sept. — Relie-
fen över porten till huset Kind-
stugatan 18 i Stockholm (bård-
skäraren Henrik Quants hus)
återger en scen ur Cosmas' och
D:s legend.

Damiette [-jä'tt], arab. Di-
myatf stad i nedre Egypten på en
landtunga mellan Mensalehlagu-
nen och den östra av Nilens båda
huvudmynningar. Järnväg till

Tanta. 31,000 inv. — D. var un-
der korstågen Egyptens vikti-

gaste fästning.

1. Flananordningr av dammar: a. rak
damm; b. sned damm; c. valvdamm;
d. bruten damm; e. ofullständig damm.

Damm, Väg- och vatterib. Ett
byggnadsverk, som har till upp-
gift att hålla vattenytan i ett

vattendrag vid en viss nivå. Här-
med kan åsyftas att öka vat-
tendjupet ovanför D., till

nytta för skeppsfart och flott-

ning, att minska vatten-
ytans nivåförändringar,
vilket sker genom reglering av
den framrinnande vattenmängden
i ett vattendrag, att samla ett

flertal mindre fall till ett enda

PUDDCL

--BETONG

2. Ivärsektion av fyllningsdamm vid Porjus. Siffrorna beteckna höjd över havs-
ytan. H.V.Y., resp. L.V.Y. beteckna högsta, resp. lägsta vattenyta.
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med större fallhöjd för

utvinnande av kraft och slutligen

att magasinera vatten,
Bä att även vid ringa nederbörd

en viss erforderlig vattenmängd
kan erhållas för bevattning,

kraftalstring o. d. — En damm,
som reglerar den framrinnande
vattenmängden, kallas regle-
ringsdamm (fig. 5, 6); en

damm, som magasinerar vatten,

kallas reservoardamm. —
Ligger dammkrönet högre än vat-

tenytan nedanför dammen, be-

nämnes D. överfallsdamm,
i motsatt fall grunddamm.
— Med avseende pä dammarnas
plananordning skiljer man mel-

lan raka D., s n e d a D., valv-
dammar samt brutna och

ofullständiga D. (fig. 1).

Valvdammar och brutna D. äga på
grund av sin jämförelsevis stora

skibordslängd en större avbörd-

ningsförmåga än övriga typer,

ett förhållande av vikt vid excep-

tionellt högvatten; dessutom er-

hålles vid nämnda typer ett för-

månligare överfall för vattnet,

som avbördas till vattendragets

mitt, varigenom åverkan å strän-

derna förhindras. — Med avse-

ende på byggnadssättet indelar

man D. i fasta och rörliga.
De fasta bestå av en massiv eller

med hålrum försedd dammkropp,
som vilar på ett fast underlag

och vid sidorna begränsas av

3. Tvärsektion (genom ett delvis igen-

murat bottenutskov) av damm vid
Knäred.

fasta landfästen. Om D. är av-

sedd att avbörda vatten, är den
vanligen försedd med en s. k.

stötbotten, för att förhindra

åverkan å vattendragets botten.

Fasta D. byggas såsom sten-

eller jorddammar, såsom trädam-
mar med eller utan stenfyllning,

eller såsom massiva D. av mur-
verk och betong. Under de senaste

årtiondena har dessutom armerad
betong allmänt kommit till an-

vändning, särskilt vid utföran-

det av större dammbyggnader.
Sten- och jorddammar byggas

vanligen vid sjö- och flodsträn-

der, där vattenytan höjts. För
att få dylika D, fullt vattentäta

måste de förses med tätande

skikt av lera, betong o. d. Ett

exempel på en kombinerad sten-

och jorddamm utgör den c:a 1

* i2,9i

4. Tvär- och längdsektion av ambursendamm.
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5. Regleringsdammen vid Mockfjärd. Uppströmsvy.

km. långa fyllningsdammen vid

Porjus kraftverk (fig. 2). Mindre
D. och särskilt provisoriska så-

dana, såsom fångdammar
(för avstängning av vattnet från

en arbetsplats), bestå vanligen av
enkla spåntväggar eller ock av
dubbla spåntväggar med mellan-
liggande sten- och jordfyllning.

Större D. av trä utgöras av
stora timmerkistor, försedda med
fickor för stenfyllning, 1. av fack-

verkskonstruktioner. Massiva D.
av murverk och betong äro
de vanligaste och förekomma i

regel vid permanenta dammbygg-
nader, såsom vid kraftverk. De
utföras antingen såsom raka D.,

vid vilka dammens egen vikt

håller stånd mot vattentrycket

och förhindrar dammens kuU-
stjälpning, gravitations-
damm (fig. 3), eller också

såsom valvdammar, vid vilka

vattentrycket överföres till land-

fästena. Dessa senare D., som
vanligen bestå av armerade be-

tongvalv spända mellan strän-

derna, byggas med fördel i vat-

tendrag med branta och bergiga
stränder. En dylik är utförd vid

Gideåbacka kraftverk i Ånger-
manland. Av armerad betong ut-

föras även s. k. ambursen-
dammar, vilka bestå av ett

snett liggande betongdäck, som är

upplagt på jämförelsevis tätt be-

lägna mellanväggar (fig. 4). Ut-
föres betongdäcket i form av valv

mellan väggarna erhålles en s. k.

flerspänd- 1. serievalv-
damm, en konstruktion, som på
senaste tiden börjat byggas sär-

skilt i Amerika. I Sverige är

en dylik under utförande vid

Suorva. — De rörliga D.

förete en mångfald olika former
och förekomma i regel i kom-
bination med en fast D., på
vilken de rörliga dammdelarna

6. Regleringsdamm vid Bullerforsen. Nedströmsvy.
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äro monterade. Dessa kunna be-

stå av enstaka horisontalt eller

vertikalt anordnade balkar, av
luckor eller av andra uppdäm-
ningsanordningar. Med de rör-

liga dammdelarna, som man-
övreras för hand eller med ma-
skinkraft, kan man helt eller del-

vis avstänga vattendraget och
därigenom reglera dammens av-

bördningsförmåga, så att vatten-

ytan ovanför dammen håller sig

mellan givna gränser. De van-
ligaste rörliga dammdelarna äro
bjälksättar, som bestå av
horisontalt på varandra lagda
bjälkar, nålar, vertikalt bred-

vid varandra placerade bjälkar,

lyftluckor, mindre av trä,

större av järn — ex. på dessa
senare äro de s. k. Stoneyluckor-
na, försedda med rullvagnar,
placerade mellan luckan och
luokståndarna —, v r i d 1 u c -

kor med vertikal eller hori-

sontal axel, i vilket senare fall

de ofta äro utförda såsom s. k.

segment- eller sektor-
luckor, samt valsdammar
(fig. 7), som bestå av ihåliga
plåtcylindrar, i regel försedda
med segmentformiga plåtar för

att öka uppdämningen. Man-
övreringen sker medelst spel,

anordnade i särskilda mellan-
pelare, och tillgår så, att valsen
rullas upp och ned. Valsdammar
ha kommit till allmän använd-
ning vid de dammbyggnader, som
utförts i Sverige under senare
tid, såsom vid Trollhättan, Por-
jus, Älvkarleby och Lilla Edet. —
Hygien. Dels mikroskopiska, dels

för blotta ögat synliga små par-
tiklar av olika ämnen, som redan
genom lätta luftdrag kunna sät-

tas i rörelse och hållas svävande
i luften. Denna innehåller vid
torr väderlek mera D. än vid
fuktig; i Parii har beräknats

7. Valsdamm vid Trollhättan. Valsens
fria längd 20 m., diam. 3 m., uppdäm-

niugshöjd 4 m.

23 mgr. per kbm. vid torka mot
6 efter slagregn. I ett rum kunna
större partiklar av det svävande
D. iakttagas i inträngande sol-

ljus. I D. ingå såväl organiska
som oorganiska beståndsdelar, ss.

partiklar av sand, lera och häst-

spillning från gator och vägar,

stenflisor i stensliperier, metall-

korn i metallfabriker, ludd från

kläder, skosulor, mattor och du-

kar i bostäder, ludd av det för-

arbetade materialet i ylle-, bom-
ulls-, linne- och tobaksfabriker,

mikroorganismer, ss. tuberkel-

baciller från hostande, tuberku-
lösa personer. — D:8 skadlig-

het beror på dess beskaffenhet och
den inandade mängden. Kroniska
förgiftningar genom inandning av
D. äro vanliga, där bly, kvicksil-

ver och arsenik förarbetas. Kol-

damm, som svartfärgar lungorna
hos kolarbetare, anses tämligen
ofarligt. D. från stenhuggerier

ger upphov till s. k. stenlungor,

vilka vid obduktion knastra för

kniven. Liksom D. från metall-,

glas- och andra industrier åstad-

kommer stendammet sår i lungor-
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na, vari bakterierna sätta sig

fast. Lungsot är mycket vanlig
hos arbetare i dammande yrken.

D. från hudar av mjältbrands-
sjuka djur 1. från infekterad

lump kan genom inandning fram-
kalla sjukdomar. Smittkoppor
torde också spridas med D. —
Människans förnämsta skydd mot
D. består i andningsorganens
byggnad. Näsans hår och de med
fuktig slemhinna beklädda,

trånga andningsvägarna hejda
det mesta D. Genom hosta och
nysning, framkallade av retning

av slemhinnorna, uppbefordras
en del inträngt D. Jfr Hygien.
Damm, A 1 1 d a m m, stad i

Pommern, Preussen. Svensk be-

sittning 1648—1720. 6,400 inv.

Da'mmaraharts erhålles av
indiska träd, tillhörande släktet

Sho'rea (fam. Dipterocarpa'ceae)

.

Hartset erhålles vanligen efter

insnitt i stammen. D. är ljus-

gult, klart och genomskinligt;
användes till fernissor, lackering-

ar m. m. Även harts av närstå-

ende släkten kallas D. Se A g a -

t his.

Da'mmastock, alptopp i s.

Vierwaldstätteralperna på grän-

sen mellan schweiziska kanto-

nerna Uri och Wallis. 3,633 m.

Damm-mussla, se F 1 o d -

musslor.
Dammsnäckor, Limnae'a, ett

släkte Lungsnäckor med

stora dammsnäckan.

oftast tunt, genomskinligt och
högervridet skal. Lock saknas.
Ett par platta, trekantiga ten-

takler, vid vilkas bas ögonen äro
belägna. D. leva i sötvatten och
hålla gärna till på vattenväxter.
Flera arter i Sverige.

Dammsugare, va'cuum clea-
n e r [kli'ner], apparat för avlägs-

nande av damm från golv, mattor,
möbler o. d. D. består vanligen

av en sugfläkt, som insuger luft

genom på lämpligt sätt formade
munstycken, vilka föras fram
över de föremål, som skola ren-

göras. Dammet ryckes då med av
luftströmmen och uppsamlas i en
behållare, vanligen bestående av
en tät tygpåse, varifrån dammet
uttages. De i Sverige vanligaste

typerna av D. äro portativa; de
drivas av små elektriska moto-
rer, som medelst stickkontakter

kunna inkopplas i belysnings-

nätet. I byggnader för hotell och

kontorslokaler finnas ofta ge-

nomgående vacuumledningar, till

Olika typer av "Luz"-damxnsugare. Den t. v. stationär, den 1 mitten avsedd att
bäras på rygsen, den t. b. att hållas i handen (i större skala än de andra).

A. b. Elektrolux, Stockholm.
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vilka sugslangar med munstyc-

ken kunna kopplas i de olika

våningarna.

Da'mno, se Agio.

Da'mnum, lat., skada, förlust.

Damo'kles, hovman hos konung
Dionysios d. ä. i Syrakusa. Denne
lät en gång, eftersom D. kallat

härskarens ställning avundsvärd,

kläda honom i kunglig dräkt och

sätta honom vid ett rikt dukat
bord med ett skarpslipat svärd

hängande i en tageltråd över sitt

huvud. Härav uttrycket D a -

moklessvärd om en över-

hängande fara.

Dampier [dse'mpi9], Wil-
liam, f. 1652, d. 1715, engelsk

sjöfarare. 1699 fick D. i uppdrag
att leda en sjöexpedition, var-

under han utforskade kusterna
av n. Australien och Nya Guinea.
1703—07 samt 1708—11 deltog

han i vidsträckta kaparfärder
runt världshaven. D. -utförde

mycket goda kartor och förfat-

tade goda resebeskrivningar.

Dampiers land [d2e'mpi8§],

halvö på Väst-Australiens n.v.

kust, uppkallad efter sjöfararen

Dampier (se d. o.).

Dampiers sund [d8e'mpi89]. 1.

Sund mellan Nya Guineas nord-

spets och ön Waigeoe. Genom D.
går den kortaste vägen från
Indiska oceanen till Stilla havet.
— 2. Sund mellan Nya Guinea
och ön Nya Britannien (Nya
Pommern). — Båda sunden upp-
täcktes av Dampier (se d. o.).

Damrosch [dse'mniråsj], Wal-
ter Johannes, f. 1862, tysk-
född nordamerikansk musiker,
grundade 1894 Damrosch Opera
Company och återinförde Wag-
ners operor på den amerikanska
operascenen. Sedan 1903 är D.
ledare för New Yorks symfoni-
orkester. D. har komponerat tre

operor, körverk och kammar-
musik.

Damspel (fr. jeu de dameSj
eng. game of draughts), ett gam-
malt spel för två med brickor på
ett schackbräde. Varje spelare

börjar med 12 brickor, som upp-
ställas på de 12 nedersta och de
12 översta rutorna av samma
färg (enbart de mörka 1. enbart

de ljusa). Brickorna flyttas

diagonalt en ruta i sänder. Ge-

nom att hoppa över en diagonalt

närstående, fientlig bricka till

bakomvarande tomrum "slår"

man brickan. Spelet går ut på
att slå motståndarens alla brickor

eller stänga in dem. Kommer en
bricka fram till motståndarens
bakersta rad, blir den dam (vil-

ket vanligen utmärkes genom att

lägga en annan bricka ovanpå
densamma), varefter den kan slå

både bakåt och framåt, även över

flera tomma rutor. Underlåter en
spelare att slå blir den bricka,

som skulle ha slagit, "blåst",

d. v. s. borttagen.

Damspelslilja, se F r i t i 1
-

1 a r i a.

Dan, en av Israels stammar,
i 1 Mos. (30 och 35) härledd från

en Jakobs son med detta namn,
bodde först v. om Juda, nedåt
havet, men utträngdes därifrån

och sökte sig då en ny boninga-

plats i Kanaans nordligaste del,

där de erövrade staden Lais
(Dom. 18). Jfr B e e r - S e b a.

Dana [de'jn9]. 1. James
Dwight D., f. 1813, d. 1895,

nordamerikansk mineralog och
geolog, 1850—92 professor i New
Haven (Yale University) . Av
D:s mångsidiga geologiska forsk-

ningsarbeten voro i synnerhet de,

som röra bergskedjebildningen,

av grundläggande betydelse. Av
D:s skrifter märkes särskilt

System of Mineralogy (l:a uppl.
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1837). D. var från 1846 redaktör
för American Journal of Science
and Arta. — 2. Edward Sa-
lisbury D., f. 1849, den före-

g:8 son, nordamerikansk minera-
log, 1880—1917 professor vid
Yale University.

Danaarv (fsv. dana ärver, arv,

till vilket icke finnas levande
arvingar, dött arv), kvarlåten-
skap, som tillfaller staten, om
laga arvinge efter den avlidne ej

finnes. Vid åtskilliga tillfällen

har staten avstått sin rätt till

D. till förmån för stadssamliäl-

len, bl. a. Stockholm och Göte-
borg. Stundom har inträffat att

genom särskilda beslut av K.
M:t och riksdagen rätten till D.
avståtts till enskild person.

Da'nae, enligt den grekiska
myten moder till Perseus (se

d. o.).

Dana'er, hos Homeros namn
på grekerna i motsättning till

trojanerna. Sedermera kom D.
även att beteckna invånarna i

Argos, då denna stads grundläg-
gare enligt sagan hetat Danaos.
— Dana'erskänk, ett på
trojanska hästen (se Tröja-
sagan) anspelande uttryck för

en gåva med illvillig underme-
ning. Jfr Timeo Danaos.

Danafjorden, se V i n g a

sand.

Danaholmen, se Danmark 2.

Danahov (da. Danehof), Dan-
marks medeltida riksförsamling.

Ursprungligen ett möte mellan
den för hela det danska riket

gemensamme konungen och hans
hirdmän, kom det så småningom
att ersätta de särskilda land-

skapstingen. Efter 1282 samman-
kallades D, i Nyborg. Under
unionstiden upphörde D. och er-

sattes av riksrådet och herre-

dagarna.

Danafderna, enligt den gre-

kiska myten konung Danaos' i

Argos femtio döttrar, som, efter

att ha blivit tvingade till gifter-

mål, på faderns uppmaning un-
der bröllopsnatten dräpte sina
män och efter döden bestraffades

med att i evighet nödgas ösa vat-

ten i ett bottenlöst kar. De dyr-

kades SS. källnymfer.

Da'naos, se D a n a e r.

Danbury [d8e'nnb9ri], stad i

Connecticut, För. Stat. Hatt- och
sidenfabrikation. 19,000 inv.

Dangay [daijsä'], Charles,
f. omkr. 1510, d. 1589, fransk

diplomat, på 1550-t. Frankrikes
sändebud i Danmark. Under det

nordiska sjuårskriget sökte han
medla fred mellan Sverige och
Danmark, och freden i Stettin

1570 var till stor del hans verk.

D:s ministerberättelser innehålla

talrika viktiga upplysningar om
svenska förhållanden.

Danderyd. 1. Skeppslag i

Sthlms L, omfattande socknarna
östra Ryd, Täby, Danderyd,
Solna, Lidingö köping och Stock-

sunds köping. — 2. Socken i

Sthlms 1., pastorat i Uppsala
stift. 2,540 inv. — Treskeppig
gråstenskyrka utan torn, delvis

Svante Baners gravmonument i Dande-
ryds kyrka. Av Aria Claeszon.
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från 1400-t., utbyggd till sin nu-

varande storlek i början av
1600-t.; i det inre delvis bevarade
kalkmålningar från början av
1500-t. och ett gravmonument
över Svante Baner, utfört 1630
—35 av Aris Claeszon. — I D:s
pastorat ingå Djursholms stad

och Stocksunds köping.

Da'ndolo, berömd patricier-

släkt i Venedig, av vars medlem-
mar fyra voro doger. E n r i c o

D., f. omkr. 1120, d. 1205, från

1192 doge, utvecklade Venedig
till Medelhavets mäktigaste sjö-

makt. Se Venedig.
Dandy [dae'ndi], eng., snobb,

sprätt.

Danebrogen, Dannebro-
gen (av fda. broge, ett färgat

tygstycke). 1. Danmarks riks-

baner och nationalflagga, ett vitt

kors på en röd duk. Enligt en
sägen nedfallen från himmelen
under det s. k. Vohnarslaget i

Estland 1219, orsakade D. -danska

korstågshärens seger över hed-

ningarna. Se ill. till Flagga.
— 2. Dansk orden. Se Ordnar.
Danegäld 1. Danagäld

(eng. danegeld), skatt, som tidi-

gast i slutet av 900-t. uttogs av
engelska folket för att friköpa
det från de danska vikingarnas

plundringar. Efter 1016 var D.
en tid den skatt, som uttogs i

England att bestrida kostnaderna
för danska konungens stående
här. Vilhelm Erövraren fortsatte

att uttaga D. och för att under-
lätta utkrävandet lät han upp-
sätta Domesday book (se d. o.).

Namnet D. försvann i mitten av
1100-t.

Danelagen, "danska lagen",

sammanfattningen av den rätt,

som under medeltiden gällde i de
delar av England, som från 800-t.

erövrades av nordiska vikingar
(främst danskar) och som om-

Danelagen.

fattade hela n. och en stor del

av ö. England. Vanligen använ-
des D. för att rent geografiskt
beteckna de områden, som lågo
n. och ö. om den gräns, vilken
fastställdes i freden i Wedmore
878 mellan Alfred den store och
danskarna (se kartan). Inom D.
funnos flera riken, bl. a. konunga-
rikena Öst-Angeln och Northum-
berland. — En mängd nordiska
oitsnamn vittna ännu om den
forna nordiska bosättningen i D.

Daneli, Hjalmar, f . 1860,

professor i dogmatik och moral-
teologi i Uppsala 1897, biskop i

Skara från 1905. Aren 1904—05
inspekterade D. svenska kyrkans
mission i Syd-Afrika och Indien,

1921 ånyo i Indien i samband
med organiserandet av en själv-

ständig luthersk tamulkyrka. D.
har varit dels medredaktör, dels

ensam utgivare av Kyrklig tid-

skrift (1895—1912).
Danevirke, Dannevirke,

namn på i försvarssyfte anlagda
vallar i s. Slesvig. De äldsta av
dessa, från början av 800-t., an-
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lagda mot Karl den store, sträck-

te sig från Slien i ö. till floden
Trene och spärrade tillträdet till

den jutska halvön. På 1200-t. för-

föll D. Nya fältbefästningar, upp-
förda av Danmark efter kriget

1848, -måste under dansk-tyska
kriget 1864 på grund av sitt

ofullbordade skick och sin långa
utsträckning utrymmas utan
motstånd.

Daniel, namn på olika perso-

ner i G. T., av vilka den mest
bekante är den IDaniels bok
omtalade, en förnäm judisk yng-
ling, vilken skulle hava bortförts

till Babel år 606 f. Kr. och sedan
levat där ända in på den per-

siska tiden och om vars öden
denna bok berättar. En mångfald
moment däri [framför allt fel-

aktigheter vid skildringen av den
tid, då D. skulle hava levat,

exempelvis uppgifterna om Bel-

sassar och Dareios (jfr Bel-
sassar), och å andra sidan
noggrann kännedom om tiden

omkr. 170 f. Kr.] göra det emel-
lertid klart, att den ej kan vara
tillkommen under Nebukadnesar
II och följande konungar utan
betydligt senare, nämligen under
Antiokos Epifanes' förföljelse

mot judarna, omkr. 165 f. Kr.
Om en sådan sen tillkomst vitt-

nar också, att D:8 bok i judar-

nas bibel ej blivit upptagen bland
profeterna utan fått sin plats

mot slutet av kanon, bland de
8. k. skrifterna (jfr Bibel).
D:8 bok är ett exempel inom
judisk litteratur på det slag av
skrifter, som benämnas a p o k a -

lypser (se d. o.). Den i kap. 2

tecknade framtidssynen har haft

stor betydelse för medeltidens

(och även reformationstidens)

uppfattning av den världshisto-

riska utvecklingen och dess pe-

rioder. — I Septuaginta och

Vulgata är D:s bok försedd med
ytterligare legendariska tillägg,

vilka inom den lutherska kyrkan
placerats bland de apokryfiska
böckerna.

Daniell [d8D'nni8l], John
Frederic, f. 1790, d. 1845,
engelsk kemist och fysiker, pro-

fessor i London, uppfinnare av
bl. a. en hygrometer och det efter

honom uppkallade Daniells
element. Se Galvaniskt
element.

Daniels [d3e'nni8ls], J o s e -

p h u s, f . 1862, nordamerikansk
politiker. Ss. För. Statrs marin-
minister 1913—21 genomförde
han ett omfattande nybyggnads-
program och befordrade kraftigt

För. Stat:s marina rustnings-

politik.

Danielson, Anders Peter,
f. 1839, d. 1897, politiker, hem-
mansägare på Öland, var 1872
—97 led. av A. K. och dess vice

tahnan 1891—94 och 1897. D.,

som hade ett synnerligen livligt

temperament och var en stridbar

kraftnatur, omfattade först radi-

kala åsikter men blev med tiden

allt mera konservativ. Han var
en övertygad tullskyddsvän, del-

tog 1888 i grundandet av det pro-

tektionistiska nya lantmannapar-
tiet och medverkade, sedan han
delvis övergivit sin tidigare

sparsamhetsiver på denna punkt,

till försvarsreformerna på 1880-

och 90-t. Inflytelserik medlem av
flera utskott och kommittéer.

Danielson-Kalmari, Johan
K i c h a r d, f. 1853, finländsk

historiker och politiker, statsråd,

professor i Helsingfors 1880

—

1913, medlem av lantdagens

prästestånd 1885—1906 och lant-

dagen 1907—14. D., som på
1890-t. bekämpade russificerings-

politiken men senare sökte ut-

jämna motsättningen till Rysa-
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land, har lång tid varit en av
gammalfinska partiets ledare.

Senator 1908—09.

Danielsson. 1. Anders D., f.

1784, d. 1839, medlem av bonde-
ståndet 1809—39. D., som i bör-

jan följt regeringens direktiv,

förklarade 1818, att ''bondestån-

det trätt ur sitt omyndighetstill-

stånd", och blev från 1823 bonde-
oppositionens främste ledare.

Han motionerade om olika refor-

mer, bl. a. grundskatternas av-

skaffande och samarbetade med
adelsoppositionen, särskilt med
K. H. Anckarsvärd. D. åtnjöt
stort anseende i sin hemtrakt och
representerade 1834 icke mindre
än 27 härad i Västergötland. —
2. Olof August D., f. 1852,
klassisk filolog, professor i gre-

kiska i Uppsala 1891—1917.
Hans forskningar ha utom gre-

kiska omfattat de italiska

språken, särskilt etruskiskan.
Medutgivare av inskriftsverket

Co'rpus inscriptio'num etrusca'-

rum. — 3. Axel Ferdinand
D., f. 1863, d. 1899, socialdemo-

kratisk partiledare. D. grundlade
1887 i Malmö tidningen Arbetet,

som han redigerade till sin död

och som bidrog att skapa en
kraftig sydsvensk arbetarrörelse.

Efter att ha avtjänat 1888

ådömt fängelsestraff för olika

tryckfrihetsbrott övergick D. från

sin tidigare revolutionärt anti-

parlamentariska åskådning till en

revisionistisk socialism, med god-

kännande av partiets deltagande

i det parlamentariska arbetet.

Denna omsvängning, som mani-
festerades bl. a. i det av D. för-

fattade partiprogrammet av
1897, medförde en upprivande
polemik mot forna meningsfrän-
der och närmade D. till de radi-

kala Lundakretsarna. D:s skrif-

ter utgåvos med minnesteckning
av B. LidforSS i Malmö 1908,

hans Socialdemokratien ingår i

Verdandis småskrifter (2: a uppl.

omarb. av Hj. Branting 1909).

Danien, Etage D. [eta'3

daniä'i)], översta avdelningen av

kritperiodens avlagringar, har

fått sitt namn av Danmark, där

den bildar berggrunden i delar

Axel Danielsson. Målning av B. Hoppe.
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av n. Jylland samt ö. Själland.

D. utgör likaledes berggrunds-
underlaget i sydvästligaste

Skåne. Består av bryozo-, korall-

och kokkolitkalk.

Danile'vskij. 1. N i k o 1 a j

Jakovlevitj D., f. 1822, d.

1885, rysk författare och natur-

forskare. I sitt huvudarbete Ryss-

land och Europa (1871) fram-
ställer han den slaviska ria,sens

utveckling och framtidsmål som
något från de övriga europeiska
folken fullkomligt väsensskilt.

Skrev även en kritisk framställ-

ning av darwinismen {Darwinis-

men, 1885) . — 2. Grigorij
Petrovitj D., f. 1829, d. 1890,

rysk författare. Utgav skildring-

ar av livet på de sydryska stäp-

perna och historiska romaner,
bland vilka märkas Mirovitj

(1879) och Svarta året (1888).

Danilo, se Jugoslavien.
Dani'sm, efterbildning i andra

språk av danska ordformer 1. ut-

tryck.

v. Dankl, Viktor, f. 1854,

frih., österrikisk-ungersk general-

överste. Förde under världskri-

gets första skede 1 : a armén un-

der operationerna i Galizien och
Polen, ledde maj 1915 Tyrolens
försvar mot italienarna, avgick

ur aktiv tjänst efter den öster-

rikisk-ungerska offensiven i Ty-
rolen maj—juni 1916.

Dankwarderode, se B r a u n -

schweig 2.

Danmark. 1. Socken i Uppsala
1., pastorat i Uppsala stift. 1,150

inv. — Medeltida tornförsedd
tegelkyrka med vägg- och valv-

målningar från 1400-t. I socknen
ligger Linnés Hammarby. — 2.

Fordom Danaholmen, liten

holme utanför inloppet till Göte-
borg, där fordom gränserna mel-
lan Sverige, Norge och Danmark
möttes. Ett möte mellan Sveriges

och Danmarks konungar för

gränsens reglering uppgives ha
ägt rum där på 1000-t.

Danmark (etymologi se nedan
sp. 50), konungarike i n.v. delen
av Europa, omfattande dels

halvön Jylland, dels ett antal
större och mindre öar i Östersjöns

utlopp. D. är i personalunion för-

enat med Island och äger som
koloni Grönland. Till D. höra
även Färöarna. Areal (jämte Fär-
öarna) 44,416 kvkm. 3,290,000

inv. — Läge och gränser. D. är

nästan helt omgivet av hav, i v.

av Nordsjön (Vesterhavet), i n.

och ö. av Skagerak, Kattegatt,

Öresund och Östersjön, i s. delvis

av Östersjöns trängre sydvästliga

farvatten, Femern, Belt och Kiel-

bukten. Endast Jylland har i s.

en kort landgräns mot Tyskland,
sträckande sig från det inre av
Flensburgfjorden mot v.n.v. till

mitt för ön Sylt. Den danska
ögruppen skiljes av Östersjöns

utloppssund i två stora grupper:
mellan Öresund och Stora Belt

ligga Själland, Lolland, Falster,

Möen och Amager, mellan Stora

och Lilla Belt Fyn, Langeland
och ^rö. Bland övriga mindre
öar märkas i Östersjön Als, i

Nordsjön Fanö och Römö, i öre-

sund Saltholm samt i Kattegatt

Samsö, Anholt och Lsesö. På något
avstånd från den övriga danska
övärlden ligger i s. delen av Öster-

sjön Bornholm. — Naturbeskaf-

fenhet. Hela D. är ett småkuperat
lågland. De högsta punkterna be-

finna sig i Jylland 172 m. (Ejer

Bavnehöj), på Själland 126 m.,

på Fyn 131 m. och på Bornholm
162 m. ö. h. Berggrunden, som
dock sällan går i dagen, bildas

överallt, utom på Bornholm,

av sedimentära bergarter, på n.

Jylland samt i ögruppens öst-

ligaste delar tillhörande kritfor-
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mationen, delvis utbildade som
skrivkrita, för övrigt tillhörande

tertiärformationen och vanligen
bestående av sand- och lerlager,

mera sällan av kalkstenar. I

Jyllands tertiär finnas brunkols-
lager men mestadels av mindre
god beskaffenhet. De lösa jord-

lagren utgöras på öarna och i ö.

Jylland mestadels av moränleror.
På Jylland i övrigt förhärskar
sand och längs dess västkust
sträcker sig ett flygsandsbälte
med dyner ("klitter"). Större
floder saknas. Bland de elätt-

landsåar, som awattna Jyl-

2. — L e X. III,

land, är Gudenaa den viktigaste.

Landets största sjöar, Arresö och
Esromsö, finnas på Själland. —
Elimat. D:s klimat ansluter sig

till det övriga Nordväst-Europas
men företer på grund av havets

utjämnande inflytande och lan-

dets ringa höjd sällan några
ytterligheter. Nederbörden avtar

mot öster; den utgör i v. Jylland
c:a 700 mm., i ö. Själland c:a
575 mm. Julimedeltemperaturen
är på Fanö (vid Jyllands v.

kust) 15°, 5, i Köpenhamn 16*, 6.

Endast under jan. och febr. må-
nader går månadsmedeltempera-
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Klitter vid Lönstrup. Jylland.

turen i det inre av Jylland ned
till — O", 6, under det samma
siffra för kustområdena såväl i

ö. som i v. sällan understiger 0°.

— Växtvärld. D:s naturliga
skogar bestå uteslutande av
lövträd, framför allt bok.

Bokskogarna äro ymnigast på
Jyllands ö. kust, mindre talrika

på öarna, särskilt de södra, och
saknas på Bornholm. Eken, som
undanträngts av boken, före-

kommer numera talrikast på de
sydliga öarna och Bomholm. Vik-
tiga lövträd äro vidare ask, aven-
bok, lind- och lönnarter, al, björk,

asp. Utmärkande för Jylland, sär-

skilt dess ö. kust, är järneken,
som saknas i ö. D. Barrskog
finnes^ numera endast odlad,

ehuru tallen fordom bildat stora
skogar, varom landets nu dock
till stor del uppodlade torvmos-
sar bära vittne. På de stora
hedarna i v. Jylland är ljung-
en den tongivande arten; där-

jämte finnas andra ris, ss. mjö-
lon och kråkris, samt inströdda
örter och gräs. På senare tider

ha vidsträckta hedmarker upp-
odlats 1. planterats med barr-

skog (genom Det Danske Hede-
selskabs försorg; se Hedesel-
skab). Klitterna längs Nordsjö-
kusten hysa en säregen växt-

värld: viktiga äro särskilt några
sandbindande gräs (ss.

Calamagro'stis arena'ria, även
planterad), vilka föra en ständig
kamp mot flygsanden. På så-

lunda bunden sand kunna andra
växter slå sig ned och ett slutet

växttäcke bildas, varefter till

sist barrskog kan planteras. —
Djwrvärld. Däggdjursfaunan,
som under den äldre stenåldern
nådde sin högsta utveckling i

D., har alltmera decimerats. För-
historiska fynd visa, att älg,

visent, uroxe, ren, björn, valross,

lodjur, bäver levat i D. Varg
och vildsvin utrotades först i

början av 1800-t. Den nuv. fau-

nan överensstämmer i det stora

hela med s. Sveriges och n. Tysk-
lands. Räv, grävling, utter, skogs-

och stenmård (den senare ej i

Sverige) samt de svenska vessle-

arterna ingå i faunan. Järv sak-

nas däremot liksom också de-

svenska lämmelarterna. Av vilda

hovdjur finnas rådjur och kron-

hjort. Av fåglar äro vaktel, rapp-
höns, orre (Jylland) och stork

allmänna. Tjäder saknas, men
försök ha gjorts att införa den.

Häger, trana och korp liksom de

större rovfåglarna: havsörn, gla-

da, duvhök m. fl. äro i stark till-

bakagång. — Näringar. D. är ett

mycket väl uppodlat land, men
dess behov av brödsäd täckes ej

fullt av det inhemska åkerbruket.

Av arealen utnyttjas 65 % såsom
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Folkmängd (mill. inv.).

1800 1830 1860 1890 1921

0,93 l,il 1,63 2,19 3,29

'^Kreatursstock (mill.

Befolkningens fördelning efter
näringar.

Jordbrak, skogsbruk och fiske . . 36,4 "/o

Hantverk och industri 27,» »

Handel 10,? »

Transportverksamhet 5,9 »

Järnvägarnas längd.

År 1847 1881 1904 1914 1921

Km. 28 1,650 3,200 3,951 4,976

Handelsomsättning (mill. danska kr.).

År 1904 1906 1916 1920 1921

Import 599,3 726,2 1,357,* 3,243,8 1,907,7

Export 498,2 560,o 1,308,9 1,961,9 1,708,4

Viktigaste exportvaror 1920
(mill. danska kr.).

Smör .... 503,4 Boskap . . 51,9

Agg .... 182,6 Hästar . . . 43,7

Fläsk .... 179,7 Veget. oljor . 40,7

Kött .... 59,8 Potatis . . . 33,9

Maskiner m.m. 54,9 Socker . , . 30,6

Viktigaste export- och importländer
(import och export i mill. danska kr.).

England . . .

Förenta Staterna
Tyskland .

Sverige . ,

Argentina .

Holland . .

Kina . . .

Frankrike .

1916
Imp. Exp.

336,6 351,5

311,1 9,4

265,1 690,9

117,1 63,3

1920
Imp. Exp.

887,6 672,0

67,0

28,2

37,2

19,8

1,5

3,7

1,"

753,7

532,2

189,9

133,6

111,7

85,5

64,7

90,7

326,5

358,3

4,8

19,6

1,4

22,2

Ar

Hästar . .

Nötboskap
Får . , .

Svin . .

Ar

Antal

1880

0,35

1,47

1,55

0,5»

1893

0,41

1,70

1,25

0,83

St.).

1903

0,49

1,84

0,88

1,46

Antal mejerier.

1881 1914

33 737

1921

0,60

2,59

0,52

1,43

1920

773

Statsskuld.

År 1905 1916 1919 1922

Mill. danska kr. 241,5 461,o 780,5 1,202,4

Viktigaste importvaror 1920

(mill. danska kr.).

Kol och koks 513,5

Järn och järnvaror 253,2

Oljeväxter 199,i

Ull och yllevaror 162,

o

Oljekakor 152,5

Maskiner m. m 123,2

Trä och trävaror 118,4

Mineraloljor 111,7

Majs 88,0

Gödningsmedel 83,4

Metaller (utom järn) 73,3

Hudar och läder 60,8

Kaffe 63,5

Papp och papper 45,6

Export av smör och ägg.

Arsmedeltal Smör (mill. kg.) Ägg (mill. tjog)

1865/67 3,8 0,05

1875/77 9,8 1,24

1885/87 13,6 4,45

, 1895/97 38,7 8,65

Ar 1900 47,2 14,3o

» 1920 74,8 16,39

Danmarks handel med Sverige 1921 (i mill. svenska kr.).

Export.

Levande djur 0,2

Matvaror, kolonialvaror 31,5

Spannmål, frukter etc 10,8

Textilvaror 10,6

Hår, fjäder, hudar m. m 10,2

Talg, oljor, tjära m. m. och fabrikat därav 8,5

Trävaror och fabrikat därav 1,2

Färger och färgningsmedel 0,4

Pappersmassa, papper m. m 0,8

Mineral och kemikalier 5,o

Metaller, oarbetade och arbetade 6,i

Partyg, fordon, maskiner och instrument m. m 21,2

övriga artiklar 9,3

Exportens resp. importens totala värde 116,8

Import.

8,8

12,8

1,3

7,5

2,3

1,4

11,2

0,2

6,5

6,7

5,7

15,5

8,1

87,2
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Skagens gamla fyr. Jylland.

åker och trädgård. Boskapssköt-
seln är mycket högt utvecklad. I

senare tider har man beträffande

småboskapen alltmer övergått

från får- till svinavel. 31 % av
D. utgöras av ängar och beten.

Skog upptar nu endast 8,3 % av
landets yta. Fiske idkas såväl i

de omgivande haven som i Nord-
sjön och Atlanten. I Limfjorden
odlas ostron. Genom bristen på
inhemska råmaterial försvåras

uppkomsten av en lönande stor-

industri. Importerade råvaror
komma till användning inom de

rätt betydande margarin- och
maskinindustrierna. Inhemska
råvaror användas vid tillverk-

ning av bl. a. porslin och cement.

Härjämte drivas socker-, bryg-

geri- och kvarnindustri samt
skeppsbyggeri. Handel och sjö-

fart, även utländsk fraktfart,

sysselsätter en stor del av be-

folkningen. Nordens första mo-
derna frihamn öppnades i Kö-
penhamn 1893. De viktigaste in-

dustriorterna äro Köpenhamn,
Aarhus och Odense. Bland övriga

städer märkas: på Jylland Aal-

borg. Horsens, Kanders, Vejle,

Esbjerg, Fredericia, Kolding,

Haderslev, Aabenraa, Viborg och
Silkeborg, på Själland Helsingör,
Slagelse, Roskilde, Holbsek och
Nsestved, på Fyen Svendborg, på
Lolland Nakskov, på Falster Ny-
kjöbing och på Bornholm Rönne.
— Kommunikationer. D. har ett

väl utvecklat järnvägsnät. De
viktigaste järnvägslinjerna äro
Gjedser—Köpenhamn (—Hel-
singör

) , Fredericia—Nyborg

—

Korsör—Köpenhamn samt de
långa nord-sydliga linjerna på
Jylland. Mellan D. och konti-

nenten upprätthålles ångfärje-

förbindelse från Gjedser på
Falster till Wamemiinde i Meck-
lenburg. Köpenhamn och Helsing-
ör stå i daglig ångfärje- och ång-
båtsförbindelse med resp. Malmö
och Hälsingborg, över Belten
upprätthålles regelbunden ång-
färjetrafik. Frän Esbjerg utgår
en viktig trafikled på Eng-
land. Skandinavien—Amerikalin-
jen upprätthåller trafik mellan
Köpenhamn och New York. Det
östasiatiske Kompagni har linjer

på alla främmande världsdelar.
— Genom myntlagen av 1873
är D:s mynt, i likhet med
Sveriges och Norges, krona = 100
öre. Enligt konventioner med Sve-

rige (s. å.) och Norge (1875) är

varje i något av de tre länderna
präglat mynt lagligt betalnings-

medel även i de övriga. Beträf-

fande förändringar under världs-

kriget se Myntkonvention. —
Siffertalen 50—99 uttryckas oftast

efter sitt förhållande till tjugo,

t. ex. 50 = halv treds (eg. halv-

tredsindstyve, 2 % ggr. 20), 60

= treds (eg. tredsindstyve, 3 ggr

20), 70 = halv firs (eg. halv-

firesindstyve, 3 ^2 ggj^ 20), 80 =
firs (eg. firesindstyve, 4 ggr 20),

90 = halv fems (eg. halvfem-

sindstyve, 4% ggr 20). — För

mått och vikt gäller metersyste-



41 Danmark 42

Sorösö. Själland.

met sedan 1907 (helt obligato-

riskt sedan 1916). — Postunion
med Sverige och Norge existerar

sedan 1869. — Förvaltning. I

spetsen för den centrala förvalt-

ningen står konungen med minist-

rarna som ansvariga ledare. I

regel äro ministrarna chefer för

ett eller flera ministerier. Dessas

antal är 12. — I fråga om den
lokala förvaltningen är D. indelat

i 23 Amt (därav utgöra Färöarna
ett). Huvudstaden Köpenhamn
är ett överpresidentskap. I spet-

sen för ett amt står en amtman
{Amtmand) , som är ordförande

i amtrådet (Amtsraadet) , vilket

motsvarar ett svenskt landsting.

En av amtmännen i varje stift

kallas stiftsamtman {Stiftamt-

mand) och delar den andliga

myndigheten med biskopen. De
enskilda stads- och landskommu-
nerna ha erhållit en vidsträckt

självstyrelse. — Författning. En-

ligt grundlagen 5 juni 1915 med
tillägg 10 sept. 1920 är stats-

formen inskränkt monarki med
den lagstiftande makten förlagd

till konung och riksdag i för-

ening, den utövande till konungen
och den dömande till domstolarna.

Kungamakten är agnatiskt ärft-

lig. Ansvaret för konungens rege-

ringshandlingar vilar på minist-

rarna. Riksdagen består av två

kamrar, folketinget och

landstinget. Den förras

medlemsantal får ej överstiga

152 (de väljas på 4 år genom
direkta val), den senares får ej

överstiga 78 (de väljas genom
indirekta val för 8 år, med om-
val av hälften vart fjärde år).

Valrätt och valbarhet till folke-

tinget tillkomma med vissa un-
dantag varje dansk medborgare,
man eller kvinna, som har fyllt

25 år och har fast bostad i landet.

Till landstinget är valrätts- och
valbarhetsåldern 35 år, och den,

som väljes, skall ha fast bostad
inom den krets, som väljer ho-

nom. Folketinget kan av konung-
en upplösas när som helst, lands-

tinget blott i vissa fall. För
grundlagsändringar fordras två
riksdagars godkännande och folk-

omröstning, varvid minst 45 %
av hela väljarkåren skola rösta

för ändringen. Konimgen har
absolut vetorätt. — Politiska

partier. 1) Konservativa folk-

partiet är icke utpräglat kon-

servativt. Det erkänner den lika

och allmänna valrättens prin-

cip. Det är rojalistiskt, kyrk-

ligt intresserat, försvarsvänligt,

moderat protektionistiskt och

ivrande för en industriell utveck-

ling. 2) Vänstern {Venstre) är

ett utpräglat bondeparti med
stark motvilja mot socialdemo-

kratin. Det är rojalistiskt, demo-
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Landskap från Sorö amt. Själland.

kratiskt, kyrkligt. Sedan dess

program förverkligats genom
grundlagen 1915, intar det en
konservativ hållning till den all-

männa lagstiftningen. Det kräver
stark sparsamhet i fråga om för-

svaret och fullständig frihandel.

3) Radikala vänstern är an-

hängare av enkammarsystem, har
principiella sympatier för repu-

bliken och önskar en utjämning

av sociala fördomar. Det vill in-

skränka på försvarsväsendet och

upphäva allmänna värnplikten.

4) Socialdemokratiska partiet är

teoretiskt marxistiskt men i prak-

tiken opportunistiskt och tillåter

samarbete med de borgerliga par-

tierna. Partiet står i förbindelse

med arbetarnas fackliga orga-

nisationer, vilket inverkat på
dess hållning till tullfrågan, så

att den principiella frihandels-

vänligheten av fruktan för arbets-

löshet understundom fått vika

för protektionism. 5). Erhvervs-

partiet är opolitiskt och intar

en snäv ståndsegoistisk ställ-

ning till allmänna frågor. 6) Det
tyska partiet vägrar erkänna de

nya gränserna försåvitt de inne-

sluta områden, där befolkningens

flertal röstade för Tyskland. —
Vid höstvalen 1920 var parti-

ställningen följande:

Konservativa folkpartiet

Vänstern ....
Radikala vänstern
Bocialdemokrater
Erhvervspartiet .

Tyska partiet . .

Antal
platser

Folke- Lands-
tinget tinget

27 13

52
18

48
3

1

32
8

22

— Rättsväsen. De första upp-
teckningarna av rättssatser i D.
torde ha gjorts på 1200-t. Ehuru
icke bevarade, bilda dessa grun-
den för de s. k. landskapslagarna,
varunder sammanfattas ett fler-

tal privata rättsböcker, som
aldrig varit vedertagna lagar,

och den av Valdemar Sejr 1241

utfärdade Jydske Lov. De äldsta

kända handskrifterna av land-

skapslagarna härstanmia från

omkr. 1300. Under senare medel-
tiden skönjas tendenser till riks-

lagstiftning, men rättslig enhet
skapades i D. först genom den
till större delen av Rasmus Vin-
ding författade Danske Lov 1683,

på vilken D:b nu gällande rätt

vilar. — D:s högsta domstol är

Höjesteret, som förstärkt

med medlemmar av Landstinget

även kan fungera som riksrätt.

I mål ang. ackord utan konkurs

finnes en särskild högsta domstol,

Akkordretten. Motsvarighet

till de svenska hovrätterna bilda

östre Landsret med säte i
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Bokskog (KoDgebroallén vid Sorö). Själland.

Köpenhamn, Vestre Lands-
r e t i Viborg och S ö n d r e

Landsret i Sönderborg. Under
landsrätterna fungera underrät-

ter. För sjö- och handelsrättsliga

mål finnes i Köpenhamn en S ö -

Gg Handelsret som första

instans, från vilken appelleras

till Höjesteret. I brottmål och vid

politiska förbrytelser medverkar
jury. — Försvarsväsen. Enligt
härordningen 1922 skall huvud-
försvaret koncentreras till Jyl-

land. Arméns styrka är redu-

cerad från 5 till 3 divisioner.

Artilleriet och de tekniska vapnen
ha dock utökats. Allmän värn-
plikt gäller, som dock i tillämp-

ningen är väsentligt inskränkt, i

det blott en starkt begränsad
procent (omkr. 7,500 man) ut-

tagas till utbildning. Utbildnings-
tiden är vid infanteriet 5 måna-
der jämte två repetitionsöv-

ningar. En landstorm är nyupp-
rättad av yngre årsklasser, av
de värnpliktiga skola årligen

1,500 man utbildas under 2
månader. Arméns befäl äro av
två kategorier, fasta och värn-
pliktiga. De förra äro dels linje-,

dels reservbefäl. Underofficers-

kåren har 1923 genomgått en
fullständig omorganisation (se

Officiant). Värnpliktigt be-

fäl äro dels underlöjtnanter dels

korpraler, vilka i viss fastställd

omfattning uttagas bland de
värnpliktiga i rekrytskolorna
och undergå förlängd utbildning.

Flottan, stationerad i Köpen-
hamn, består av 4 kustpansar-
fartyg (å c:a 4,000 ton) samt
ett antal över- och undervattens-
torpedfartyg m. m. Köpenhamn
är numera befäst endast åt sjö-

sidan, sedan befästningarna på
landfronten 1922 helt slopats.

— Religionen är den evangelisk-

lutherska, som är den stats-

understödda danska folkkyrkans
lära. D. är indelat i nio stift

och stiften i prosterier. Sedan
1904 har i var församling införts

menighetsråd, bestående av kyrko-

herde och lekmän. Ett "kyrkoråd"
är avsett att vara högsta gemen-
samma organ för D:s menighets-

råd. Sedan 1800-t:s mitt har den
danska folkkyrkan starkt influe-

rats av grundtvigianism (se

Grundtvig 1.) och av den
"inre missionen". F. ö. råder full-

ständig religionsfrihet, men en-

dast omkr. 33,000 tillhöra andra
religionssamfund. Inom den dan-

ska statskyrkan råder f. ö. en

egenartad frihet i organisatoriskt

hänseende, i det att medlemmar
av denna enl. lag av 1868 (def.

fastställd 1873) äga att på vissa

villkor inom kyrkans ram upp-
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Esromsö. Nord-Själland.

rätta ett slags friförsamlingar,

Valgmenigheder, vilkas kyrka
och präst de själva ha att be-

kosta. — Undervisningsväsen,

vetenskapliga och kulturella in-

stitutioner. I likhet med förhål-

landena i Nordens övriga länder

står i D. folkbildningen högt.

Skolpliktigt är varje barn fr. o. m.
7 t. o. m. 14 års ålder. 1921

funnos i D. 53 gymnasier (med
klassisk, nyspråkig och natur-

vetenskaplig linje), c:a 200
mellan- och realskolor, därav 17

särskilda flickskolor, 250 tek-

niska skolor, 21 seminarier för

utbildande av lärare, 90 handels-

skolor, 21 lantbruksskolor samt
58 folkhögskolor. Folkhögskolan
(se d. o.) är en specifikt dansk
företeelse, som vunnit insteg

även i övriga nordiska länder.

För den vetenskapliga undervis-

ningen sörja Köpenhamns Uni-
versitet [grundlagt 1479, med
fem fakulteter, omkr. 70 profes-

sorer och 3,000 studenter (1923)],
Polyteknisk Lsereanstalt (1829),

Veterinser- og Landbohöjskolen

(1856) samt Den farmaceutisk

Lsereanstalt (1892). Den 1754
stiftade konstakademin (Det kgl.

Akademi for de skönne Kunster)
har sitt säte på Charlottenborg

(se d. o.). — D:s största offentliga

bibliotek äro Det kongelige Bib-
liotek (se B i b 11 o t e k sp. 1454)

,

som är D:i nationalbibliotek,
och Universitetsbiblioteket (om-
kring 400,000 band tryckta böc-

ker, 150,000 akad. avhandlingar
och 6,500 handskrifter, däribland
den berömda Arnamagnseanska
samlingen av fornisländska hand-
skrifter ; se Magnusson,
A r n i) i Köpenhamn samt Stads-
biblioteket i Aarhus (omkring
300,000 band). — D:s central-

arkiv är Kigsarkivet i Köpen-
hamn, varunder lyda tre lands-
arkiv, i Köpenhamn, Odense och
Viborg. — D:s centrala arkeo-
logiska och kulturhistoriska mu-
seum är Nationalmuseet (se d.

o.) i Köpenhamn, varmed Dansk
Folkemuseum är förenat, och som
även omfattar etnografiska m. fl.

samlingar. Härtill sluta sig De
danske Kongers kronologiske
Samling på Rosenborg (se d. o.)

och Det nationalhistoriske Muse-
um på Frederiksborg (se d. o.).

De förnämsta konstmuseerna äro
Statens Museum for Kunst, som
omfattar målnings-, skulptur-,

gravyr- och avgjutningssam-
lingar, Hirschsprungska museet
(se Hirschsprung) för mo-
dern dansk konst, Thorvaldsens
Museum (se Thorvaldsen)
och Ny Carlsberg Glyptotek (se

d. o.). Det danske Kunstindustri-
museum, stiftat 1890, har till

ändamål att främja konstindu-
strin såväl genom sina samlingar
som genom därmed förenade hant-
verksskolor. Samtliga dessa mu-
seer (utom Frederiksborg) äro

belägna i Köpenhamn; dessutom
finnas ett stort antal landsorts-

museer. — D:s förnämsta lärda

samfund är Det kongelige danske
Videnskabernes Selskab, stiftat

1742 på initiativ av Hans Gratm
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(se d. o.) ; dess sedan 1742 ut-

givna skrifter äro fördelade på
två serier, en historisk-filosofisk

och en matematisk-naturveten-

skaplig; sedan 1876 förvaltar

det Carlsbergfondet (se d. o.),

i vars byggnad det har sina

lokaler. TiU främjande av veten-

skaplig forskning verkar även

Rask-örsted Fondet (se d. o.).

— Press. Av D:8 dagliga tid-

ningar äro de mest betydande:

Berlingske Tidende (gr. 1721),

Nationaltidende (gr. 1876), båda
med morgon- och kvällsupplagor,

Dagens Nyheder (gr. 1868), Poli-

tiken (gr. 1884), Socialdemo-

kraten (gr. 1871), Köbenhavn
(gr. 1889) och Ekstrabladet (gr.

1902), samtliga utgivna i Köpen-
hamn, samt Aalborg Amtstidende
(gr. 1889), utgiven i Aalborg.

Bland illustrerade veckotidningar

märkas: Illustreret Tidende (gr.

1859), Illustreret Familie-jour-

nal (gr. 1877; se Allers
Familj- journal), Hver 8.

Dag (gr. 1896) samt skämttid-

ningen Klods Hans (gr. 1899).

En viktig kulturell tidskrift är

Tilskueren (gr. 1884). — Histo-

ria. Om D : s förhistoria se Nor-
dens förhistoria. Under
järnåldern var D. bebott av olika

stammar. Om en av dessa,

kimbrerna, en stam från n.

Jylland, hava vi underrättelser

genom deras angrepp på det

romerska riket 101 f. Kr. På
folkvandringstiden hade stam-

marna på Jylland sammansmält
till ett folk, jutar, medan de

i Skåne och på öarna gingo upp
i danerna. Daner blev sedan

beteckning även för jutarna och

hela landet uppkallat efter dem.

D. bestod länge av olika riken,

bl. a. ett jylländskt med medel-

punkt i Jällinge och ett öst-

danskt styrt av Skjoldungarna i

Gniben. Själlands udde.

Lejre. Danerna råkade snart i

strid med det frankiska riket,

som utsträckt sig mot s. Jyl-

land, men 811 slöt en dansk
konung Hemming fred med
Karl den store, varvid Ejder
fastställdes som gräns. Detta
gränsområde vid Ejder kalla-

des antagligen "danernas (gräns-)

mark" 1. Danmark, vilket nanm
sedan övergick till att beteckna
hela det av danerna bebodda om-
rådet. Danerna deltogo från

omkr. 800 i vikingatågen till v.

Europa och utvecklade en ena-

stående expansionskraft genom
sina angrepp mot England och
Frankrike. Emellertid utsattes

även D. vid denna tid för främ-
mande angrepp. Så t. ex. grun-
dade en svensk vikingahövding
Olof vid 800-t:s slut ett rike

på Jylland, som han behärskade
från den viktiga handelsorten

Hedeby (nuv. Slesvig). Detta
rike gick under omkr. 935, då
Gorm den gamle dräpte

Olofs son G n u p a. Till denna
tid var D. trol. ingen riksenhet

och det var först Harald
Gormsen 1. Blåtand (d.

omkr. 985), som enade D. till

ett rike, vari en tid även ingingo
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Blaabaecks mölla. Syd-Själland.

Holstein och Norge. Kristen-

domen, som i D. först förkunnats

av Ansgar, vann nu insteg, och

Harald lät döpa sig 960. Under
Haralds son Sven Tveskägg
(omkr. 985—1014) begynte en
storhetstid, sedan D. genom
vikingatågen utvecklats till Eu-
ropas kanske starkaste sjömakt.

Norges konung Olof Tryggvesson
besegrades av D. i förbund med
Sverige, och 1013 underkuvades
England, i vars v. del (Dane-

lagen) danska vikingar tidigare

fått fast fot. Svens son Knut
den store (d. 1035) blev

konung av England och efter

sin broder Haralds död 1018

även över D. Han besegrade 1028

Olof den helige av Norge, vilket

land förenades med hans stora

välde. Detta upplöstes dock efter

hans död. Den norske konungen
Magnus den gode (d. 1047)

regerade därefter en tid i D., som
sedan tillföll Knuts landsflyktige

systerson Sven Estridsson
(1047—76), stamfader för den

till 1412 regerande Estridska

ätten. Av hans närmaste efter-

trädare var sonen Knut den
helige (1080—86) mest rykt-

bar. Han gav kyrkan vidsträckta

privilegier, påbjöd införandet av
tionde och ingrep med kraft mot
hedendomen, vilket ledde till ett

bondeuppror, under vilket han
omkom. Omkr. 1100 inrättades i

Lund ett ärkebiskopssäte. I bör-

jan av 1100-t. skakades D. länge
av inre uppror och tronstrider,

till dess Valdemar den
store (1157—82 ) återställde

lugn och ordning i landet. Med
ärkebiskop Absalons hjälp före-

tog Valdemar korståg mot de
slaviska folken vid östersjö-

kusten, särskilt venderna, och
erövrade Riigen. Denna östersjö-

politik fullföljdes med stor fram-
gång av sonen Knut VI (1182—1202), som underlade sig Hol-
stein, delar av Mecklenburg och
Pommern. Knuts broder V a 1 -

demarllSejr (1202—41) ut-

vidgade detta välde genom sitt

korståg till Estland 1219. Valde-
marernas danska stormakt föll

snart samman, ty 1223 blev Val-

demar tillfångatagen av en meck-
lenburgsk vasall, och efter

danskarnas nederlag vid Born-

höved 1227 gingo de tysk-vendiska

kustländerna förlorade. Under
denna korta storhetstid levde D : s

störste historieskrivare Saxo. Ge-

nom uppkomsten av en riksadel,

vilken jämte prästerskapet be-

rövade bönderna deras inflytande,

började D. nu utvecklas till ett

medeltida ståndssamhälle. (Jfr

D a n a h o v.) Detta adelsherra-

välde blev synnerligen ödesdigert

under Valdemar Sejrs trenne

söner (1241—59) då svåra in-

bördeskrig rasade. Olycksbring-

ande var även D:s politiska

splittring; SönderJylland blev

nämligen vid denna tid ett läns-

pliktigt hertigdöme, vars hertig

ständigt sökte frigöra sig från

beroendet av D:s konung. De
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tre bröderna Erik Plogpen-
ning (d. 1250), Abel (d.

1252) och K r i s t o f e r (d. 1259)

samt den sistnämndes son Erik
K 1 i p p i n g (d. 1286) blevo

alla bragta om livet. Såväl Kri-

stofer som Erik Klipping råkade

i häftig strid med kyrkan, som
företräddes av ärkebiskop Jakob
Erlandsson. Eriks son Erik
Men ved (d. 1319) kämpade
länge med sin faders mördare,

vilkas huvudman var marsk Stig,

samt med den mäktige ärkebi-

skopen Jens Grand men lyckades

slutligen återställa lugnet. Hans
bror Kristofer II (d. 1332)

vann kronan genom att bevilja

adel och präster ökade privile-

gier, sammanfattade i en hand-

fästning, som gjorde hans makt
illusorisk. Kristofer pantsatte

stora delar av D., bl. a. till de

holsteinska grevarna, vilka 1332

till Sverige avstodo Skåne och

Blekinge. En tid var han för-

driven och en motkonung, hertig

Valdemar av Sönderjylland, upp-

sattes på tronen. Efter Kristo-

fers död var D. i full upplös-

ning och saknade under 8 år

konung. Sedan Nils Ebbesen

dödat den mäktige greve Gert

av Holstein, blev D. befriat från

främlingsherraväldet. Den som
åter enade D. var Kriatofers son

Valdemar Atterdag (1340

—75). Han återförvärvade de till

Sverige förlorade landskapen

men sålde det avlägsna Estland

till Tyska Orden. 1361 erövrade

han Visby och Gottland, vilket

medförde två krig med det mäk-
tiga Hanseförbundet (1362—70).

Under hans dotter Marga-
reta (1376—1412) upplevde D.

en ny storhetstid. Änka efter

Håkan VI av Norge, blev hon för-

myndare för sin omyndige son

Olof och på grund härav även

Möens klint. Möen.

Norges regentinna. Även Sverige

förenades med hennes välde 1389,

då hon besegrade dess konung
Albrekt av Mecklenburg. Genom
Kalmarunionen 1397 sökte hon
förena sina riken till en för-

bundsstat med systerdottersonen

Erik av Pommern ( 1396
—1439) som konung. Efter Mar-
garetas död kunde denne ej

hålla samman detta väldiga rike.

Förgäves sökte han genom ett

långvarigt krig återtaga Sönder-

jylland, som 1386 kommit som
ärftligt län under de holsteinska

grevarna och vid denna tid bör-

jade kallas hertigdömet Slesvig.

Hans dåliga styrelse i Sverige

framkallade en av Engelbrekt
ledd folkresning, och slutligen

blev han fördriven från alla sina

riken. Systersonen Kristo-
fer av Bayern (1440—48)
efterträdde honom som konung
över Nordens tre riken. Efter

den svage Kristofers död kom
den ännu regerande oldenburgska
ätten på D:s tron med Kris-
tian I (1448—81), som 1450
förvärvade Norge och 1457 även
erkändes som konung i Sverige.

Detta rike ökades ytterligare

sedan han 1460 valts till hertig

av Slesvig och greve av Holstein.
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By vid Kerteminde. Fyn.

I Sverige blev doek Kristian
1463 fördriven, och, sedan han
1471 lidit nederlaget vid Brunke-
berg, uppgav han försöken att

återerövra det. Han efterträddes

av sonen Hans (1481—1513).

Denne delade Slesvig och Holstein
med sin broder Fredrik men
ökade sitt maktområde genom att

1497 återknyta unionen med Sve-

rige, Sin svenska krona förlorade

han dock 1501, då han också
lidit ett förkrossande nederlag
i ett krig mot Ditmarskens bön-

der. Hans son Kristian II
(Tyrann) (1513—23), som var
en betydande statsman, sökte

höja bonde- och borgarstånden

på adelns och kyrkans bekost-

nad, men hans hänsynslöshet och
grymhet gjorde honom snart ha-

tad. Hans politik, som framför
allt gick ut på att bryta Hansans
övermakt, misslyckades. Försöket
att kuva det upproriska Sverige

lyckades delvis genom Stockholms
blodbad (1520), men då både Sve-

rige under Gustav Vasa jämte
Hansan och den jylländska adeln

reste sig mot honom, måste han
gå i landsflykt. Härmed upplös-

tes (1523) unionen med Sverige,

medan föreningen med Norge
fortsatte ända till 1814, var-

under detta land dock småning-

om nedsjönk till ett osjälvstän-

digt lydrike. I Kristians ställe

uppsattes hans farbror F r e d-

rik I (1523—33) på tronen. På
ett möte i Malmö 1524 ordna-
des D:s förhållanden till Sverige.

En reaktion inträdde mot Kri-

stian 11:8 demokratiska politik;

adelns och särskilt riksrådets

makt ökades. Luthers läror, som
redan under Kristian II vunnit
insteg i landet, utbreddes nu ge-

nom Hans Tavsens verksamhet
och vunno understöd hos Fredrik
och adeln, som ville bemäktiga
sig kyrkans gods. Efter att ha
krossat ett upprorsförsök från

Kristian II :s sida avled Fredrik,

och ett kortvarigt interregnum
vidtog. Under sken av att vilja

befria den fångne Kristian bör-

jade nu Hansan i förbund med
det tysksinnade borgerskapet och

de förtryckta bönderna ett krig

(se Grevefejden), som av-

såg att göra D. till en tysk lyd-

stat. Detta misslyckades tack

vare adelns och den nyvalde ko-

nungens Kristian III:s
(1534—59) motstånd. Sedan en

riksdag 1536 samtyckt till kato-

licismens avskaffande, indrogs

kyrkans egendom, och den dan-

ska kyrkan omorganiserades un-

der Bugenhagens ledning. D:s
städer utbrötos ur de adliga

länen och ställdes direkt under
konungen. Kristian delade 1544

hertigdömena Slesvig och Hol-

stein med sina bägge bröder.

Härigenom söndersplittrades på
ett ödesdigert sätt dessa land,

och den ur linjen Holstein-Got-

torps (se d. o.) besittningar upp-

komna halvsuveräna staten ut-

gjorde för framtiden ett hot mot
D:s yttre trygghet, särskilt ge-

nom sitt närmande till Sverige.

Medan Kristians utrikespolitik

huvudsakligen varit vänd mot
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kontinenten, var däremot hans

sons, Fredrik II:s ( 1559

—

88), riktad mot Sverige, med vil-

ket han 1563—70 förde ett lång-

varigt krig (se Nordiska
sjuårskriget). Under hans
regering, då flera viktiga refor-

mer infördes av den mäktige
rikshovmästaren Peder Oxe, bör-

jade ett kulturellt uppsving i D.,

märkbart inom vetenskap, konst
och litteratur (t. ex. Vedel och
Tyge Brahe). I början av sonens,

Kristian IV :s långa rege-

ring (1588—1648) gick D. tiU

en början framåt tack vare inre

reformer, särskilt inom stads-

väsendet. Även framgångarna un-

der kriget mot Sverige 1611—13

(se Kalmarkriget) stärkte

D:s ställning, ödesdigert blev

dock Kristians olyckliga ingri-

pande (1625—29) i det trettio-

åriga kriget (se d. o.), vilket

ledde till svåra härjningar i Jyl-

land. Sveriges enastående ' makt-
utveckling fyUde Kristian med
oro. Ett av honom planlagt

angrepp förekoms dock genom
Torstenssons infall i Jylland
1643 och Horns angrepp på
Skåne, och i Brömsebrofreden
1645 måste D. till Sverige avstå

Gottland, Jämtland, Härjedalen,
Särna, ösel och på 30 år Hal-
land. Dessutom besattes Kristians
son Fredriks tyska län Bremen-
Verden av svenskarna. Olyckor-
na hopade sig än mer över

denne, ss. konung benämnd
Fredriklll (1648—70), vars

makt i början starkt inskränktes

av den mäktiga rådsadelns. Hans
misslyckade återerövringsförsök

av de 1645 förlorade landskapen
ledde till freden i Koskilde 1658,

som faktiskt delade det dåvaran-
de D., i det till Sverige avträddes
Skåne, Halland, Blekinge, Born-
holm och Trondhjems län. Därav

återfick D. dock 1660, efter med
holländsk hjälp tillbakaslaget

svenskt angrepp, Bornholm och
Trondhjems län. Tiden var nu
inne för en uppgörelse med den
självrådiga och pliktförgätna
adeln. På en riksdag 1660 lycka-

des Fredrik med prästernas och
borgarnas hjälp bryta dess makt.
Fredrik förklarades som arvko-
nung och tillvällade sig envålds-
makt, vilket 1665 stadfästes

genom den av Griffenfeld ut-

arbetade ^'Kongeloven". Kris-
tian V (1670—99) lät först

Griffenfeld fortsätta befästandet

av enväldet och skapa en ny, av
kronan beroende adel, men miss-

nöjet med Griffenfelds utrikes-

politik medförde dennes störtan-

de 1676. Ett krig mot Sverige

(1675—79) blev trots vissa

framgångar utan något resultat.
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Kristians regering karaktäriseras

f. ö. av reformer inom förvaltning

och lagstiftning, särskilt utfär-

dandet av D:s landslag, "Danske
Lov", 1683. Fredrik IV (1699
—1730) fortsatte faderns svensk-

fientliga politik genom att an-

sluta sig till den stora koalitio-

nen mot Sverige. Hans första

ingripande i stora nordiska
kriget (se d. o.) omintetgjordes
av Karl XII ta landstigning på
Själland 1700, hans andra (1709
—20 ) medförde dock, att Sveriges

bundsförvant Holstein-Gottorp

krossades och att den gottorpska
delen av Slesvig förvärvades av
D. (1721). Reformsträvanden,
som kännetecknas av vornedska-

bets (se d. o.) avskaffande, om-
intetgjordes delvis under K r i a -

tian V I : s regering (1730

—

46) genom stavnsbaandets (se d.

o.) införande 1733. (Jfr Bonde
sp. 286.) Liksom i Sverige bör-

jade vid denna tid i D. ett kraf-

tigt ekonomiskt uppsving, åtföljt

av en uppblomstring av veten-

skap, konst och litteratur (Hol-

berg). Samtidigt sjönk emellertid

D:s politiska anseende, dess hov
och aristokrati blevo alltmer för-

tyskade, och dess utrikespolitik

kom i ett alltför starkt beroende

av ryska intressen. Under Fred-
rik V (1746—66), som 1742 va-

rit ifrågasatt som svensk tron-

följare, vållade en tvist med
Peter IV av Ryssland om Hol-

stein-Gottorp en tillfällig bryt-

ning med Ryssland 1762. Kon-
flikten bilades 1773 — särskilt

tack vare J. H. E. Bernstorff —
genom det s. k. "mageskiftet".

Det ryska kejsarhuset avstod

därigenom Holstein-Gottorp samt
anspråken på Slesvig och erhöll i

utbyte Oldenburg och Delmen-

horst, som genom arv 1667 till-

fallit de danska konungarna.

Kristian VII (1766—1808)
bragte genom sin fullständiga

brist på regentegenskaper och
sin alltmer framträdande sinnes-

sjukdom den danska kungamak-
ten till det djupaste förfall. 1770
—72 styrdes D. av drottningens
älskare, den tyske läkaren Stru-

ensee, som införde en mängd re-

former i upplysningstidens anda.

Struensee störtades av en revolu-

tion, som ställde änkedrottning-
en, hennes son arvprinsen Fred-
rik och dennes lärare Guldberg i

spetsen för regeringen, vilken gav
den danska politiken en mera
nationell betoning. 1784 genom-
förde den unge kronprinsen Fred-

rik en ny statskupp. Han blev i

55 år landets regent, ehuru han
endast tiden 1808—39 var konung
under namnet Fredrik VI. 1

början av Fredriks regentskap in-

träffade ånyo en period av poli-

tiskt och ekonomiskt uppsving
tack vare A. P. Bernstorffs in-

siktsfulla inrikes- och utrikes-

politik. Omfattande reformer av

rättsväsen och jordförhållanden

genomfördes i den upplysta des-

potismens anda. Handel och in-

dustri blomstrade, och genom det

särskilt av Chr. D. Reventlow
påyrkade upphävandet av stavns-

baandet (1788) möjliggjordes ett

uppsving inom jordbruket. Ett

kort krig med Sverige bilades

1790 utan att medföra någon
förändring. Förhållandet mellan

de båda makterna var dock ej

sämre än att de gemensamt del-

togo i de båda förbunden för

väpnad neutralitet för handelns

skydd 1780 och 1794. Deltagan-

det i 1800 års väpnade neutrali-

tetsförbund medförde engelsmän-

nens bombardering av Köpen-

hamn f. å., vilket 1807 åter-

upprepades och ledde till den

danska flottans utlämnande. D.
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ställde sig nu pä Frankrikes sida,

vilket medförde, att det 1808—09
indrogs i Kysslands krig mot Sve-

rige. Under resningen mot Napo-
leon 1813 blev därför även D.
angripet, och i freden i Kiel 1814

tvangs det avstå Norge till Sve-

rige i utbyte mot Svenska Pom-
mern, som sedermera utbyttes

mot Lauenburg. Härigenom redu-

cerades D. till Nordens minsta
rike. Endast genom ett idogt åter-

uppbyggnadsarbete lyckades D.
återfå sitt förlorade välstånd.

Det politiska livet dominerades
nu av tidens frihetsidéer, särskilt

kravet på en folkrepresentation.

Under intryck av 1830-t:s revolu-

tionsrörelser i utlandet gjorde

den enväldige konungen så små-
ningom vissa eftergifter för fol-

kets krav. Sålunda inrättades

1834 för monarkins huvuddelar
(Holstein, Slesvig, Jylland och
öarna) 4 provinsiella ständerför-

samlingar med rådgivande befo-

genhet. Frågan om hertigdömena
Slesvigs och Holsteins författ-

ning och ställning till D. trädde
nu alltmer i förgrunden och
ledde till ödesdigra förveck-

lingar. Genom sin förening i för-

valtningshänseende med Holstein,

varmed följde tyskans användan-
de som ämbetsspråk samt stark
inflyttning från söder, hade det
urspr. danska Slesvig till stor del

förtyskats. I samband med en
växande nationalliberal rörelse i

D. framställdes nu krav på
danskans införande som rätts-

och förvaltningsspråk i n. Sles-

vig. Samtidigt uppstod emellertid

i Holstein och de tyska delarna

av Slesvig en av den tyska en-

hetsrörelsen påverkad nationell

strömning (slesvig-holsteinis-

men), som krävde hertigdömenas
förening till en stat, med gemen-
sam, fri författning, i personal-

union med D., men ingående i

Tyska förbundet, av vilket Hol-

stein redan förut var medlem.
Denna strömning fick stöd av
hertigarna av Augustenborgs (se

d. o.) dynastiska politik, vilken

hävdade denna linjes arvsrätt till

Holstein och Slesvig vid den
danska kungliga linjens väntade
utslocknande. Under Kristian
VIIIis regering (1839—48)
växte missnöjet såväl i D. som i

hertigdömena. Danskhetsrörelsen

i Slesvig växte starkare genom
pressagitation och stora folkfester

samt åsyftade medvetet Slesvigs

lösgörande från Holstein och an-

slutning till D. I D. proklamerade
1842 O. Lehmann de nationallibe-

ralas krav på en gemensam kon-

stitutionell författning för D. och
Slesvig, förenade till en national-

stat med Ejder som sydgräns.

Denna s. k. "Ejderdanska" poli-

tik fick genom den skandinavis-

tiska rörelsen understöd från

vissa liberala kretsar även i

Sverige och Norge, särskilt bland
studenterna. Gentemot dessa

strävanden sökte konungen ge-

nom eftergifter för de tyska kra-

ven bevara enheten mellan monar-
kins olika delar ("helstatspoli-

tiken"). 1846 skedde dock ett

närmande till de nationalliberala

genom utfärdandet av ett "öppet
brev", vari Slesvigs oskiljbarhet

från D. hävdades. Den slesvig-

holsteinska separatismen upp-
eggades härav ytterligare, och
efter FredrikVIIrs (1848—
63) tronbestigning utbröt (mars

1848) i hertigdömena ett av

Preussen m. fl. tyska stater

imderstött uppror. D. lyckades

nedslå upproret, som, sedan

Preussen 1850 dragit sig ur affä-

ren, var utsiktslöst. Samtidigt

härmed hade den liberala rikt-
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ningen 1848 vunnit överhand i

D., och i juni 1849 utfärdades en

grundlag, som införde en folkre-

presentatJon (Rigsdagen: Lands-

ting och 1'olketing) för konimga-
riket med medbestämmanderätt i

lagstiftnings- och beskattnings-

frågor ("juniförfattningen").

Nödvändigheten att efter uppro-

rets kuvande finna en lösning av
hertigdömenas författningsspörs-

mål, som kunde accepteras av
Tyska förbundet, samt att fast-

ställa en av makterna godkänd
tronföljdsordning för hela monar-
kin framtvingade ett återupp-
tagande av det konservativa hel-

statsprogrammet. 1852 framlades
ett författningsförslag, som skulle

göra samtliga riksdelarnas repre-

sentationer oberoende av var-

andra, medan det för dem gemen-
samma "riksrådet" blott skulle få

rådgivande ställning. S. å. fick D.

på en konferens i London de
tyska makternas godkännande av
detta program beträffande Hol-
stein, Slesvig och Lauenburg, var-

jämte prins Kristian av Gliicks-

burg erkändes som tronföljare i

D. och hertigdömena, sedan hertig

Kristian av Augustenborg avsagt
sig sina anspråk. Under en
liberal regering Hall blev för-

fattningsutkastet 1855 antaget
av riksdagen, ehuru med vissa

förändringar, som åsyftade att

giva riksrådet beslutande befogen-

heter för hela monarkin ("det

konstitutionella helstatsprogram-

met"). Detta uppfattades i Tysk-

land som en kränkning av Lon-

donfördraget och ett förfördelande

av den tyska befolkningsminorite-

tens rättigheter. Sedan upprepa-

de försök till uppgörelse med de

från Tyskland understödda sles-

vig-holsteinska kraven strandat,

återupptog man i D. "Ejderpro-

grammet", och i nov. 1863 prokla-
merades en gemensam författ-

ning ("novemberförfattningen")

för D. och Slesvig, varemot Hol-

stein och Lauenburg bibehöllo sin

fristående ställning. Kort förut

hade Fredrik efterträtts av Kr i s-

tian IX (1863—1906), och då
denne vägrade efterkomma de

tyska uppmaningarna om novem-
berförfattningens återkallande,

förklarade Preussen och Österrike

krig. Då den påräknade hjälpen

från Sverige-Norge uteblev och

verksamt stöd från stormakterna
icke lämnades, stod D. isolerat.

Holstein utrymdes frivilligt. I

Slesvig blev den danska armén
besegrad vid Dybböl (april 1864).

Efter ett vapenstillestånd, var-

under medlingsförslag om en del-

ning av Slesvig efter språkgrän-
sen avvisats av D., återupptogs
kriget. Sedan hela Jylland be-

satts av tyskarna, måste D. slut-

ligen i freden i Wien (aug. 1864)

avträda Holstein, Lauenburg och

nästan hela Slesvig. En artikel i

Pragfreden 1866 mellan Preussen

och Österrike, innehållande be-

stämmelser om n. Slesvigs ev.

återförening med Danmark efter

en där anställd folkomröstning,

väckte i D. förhoppningar, som
icke blevo uppfyllda. Kriget med
Preussen hade i hög grad ut-

mattat D. Stora ansträngningar
gjordes att höja Drs materiella

välstånd, särskilt genom förbätt-

ringar inom lantbruket, järn-

vägsbyggen och en kraftig utveck-

ling av handel och industri. Juni-

och novemberförfattningarna

sammanjämkades till en ny för-

fattning (1866). Drs politiska liv

blev däremot genom partimotsat-

sernas skärpande fortfarande

ganska upprört. De konservativa

partierna kommo i stark motsätt-
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ning till den förenade vänstern,

som efter sin valseger 1872 krävde
införandet av ett parlamentariskt

styrelsesätt. 1875 blev högerman-
nen Estrup konseljpresident och
lyckades behålla denna position

i 19 år genom att stödja sig på
en majoritet i landstinget, vilket

han förklarade likaberättigat

med folketinget. Då det senare

1877 förkastade budgeten (finans-

loven ), utfärdade Estrup en provi-

sorisk sådan trots vänsterns pro-

tester. Sedan en moderat grupp
brutit sig ur vänstern, lyckades

Estrup genomdriva flera av sina

önskemål, bl. a. Köpenhamns be-

fästande. 1894 möjliggjorde en
ny splittring inom vänstern en
utjämning och fortsatt höger-

regering, om ock utan Estrup.

1901 kom en ren vänsterministär
till makten med Deuntzer, och
ett parlamentariskt styrelsesätt

infördes. Ett flertal nya lagar

genomfördes nu, bl. a.
' lagen

om Islands självstyrelse med
egna ministrar. 1905 bildades
en ny ministär under ledning av
J. C. Christensen, vilken även
kvarstod vid makten efter F r e d-

rikVIII:s (1906—12) trontill-

träde. Då emellertid den nyss
avgångne justitieministern Ai-

berti 1908 angav sig för omfat-
tande försnillningar, medförde
denna skandal den Christensenska
ministärens fall. Ett närmare
samarbete mellan de konservativa
och de moderata vänstermännen
möjliggjorde, att 1909 ett flertal

försvarsreformer genomfördes.
Sedan 1912 har Kristian X
regerat. Världskriget medförde
ett närmande till Sverige och
Norge, vilket tog sig uttryck i

de 8. k. trekungamötena och ett

politiskt och ekonomiskt sam-
arbete. Den radikala vänster-

regeringen Zahle genomförde 1915

antagandet av en ny vallag, var-

igenom bl. a. valrätten utsträck-

tes till kvinnorna. Den trädde
i kraft 1918. Samtidigt vid-

togos omfattande reformer av
rätts- och förvaltningsväsendet.

1916 beslöt D. sälja sina väst-

indiska kolonier (S:te Croix, S:t
Thomas och S:t John) till För.

Stat. 1918 förändrades Islands

ställning till D. därhän att Island

erkändes som en suverän stat

i personalunion med D. (se vidare

Island). Världskrigets utgång
möjliggjorde Nord-Slesvigs åter-

förenande med moderlandet. I

Versaillesfreden 1919 fastställdes,

att Slesvig skulle indelas i tre

zoner, vilka var för sig genom
folkomröstning skulle avgöra sitt

öde. Omröstningen, som ägde rum
i februari och mars 1920, utföll

så, att i den nordligaste zonen
dansk majoritet uppnåddes. Den-
na, som omfattade ett område
av 4,000 kvkm., införlivades offi-

ciellt med D. 9 juli 1920. I sam-
band med Nord-Slesvigs inkorpo-

rering framlades förslag till

grundlagsändringar, innefattande

även ändringar i valrättsbe-

stämmelserna. Detta medförde i

mars 1920 en konflikt mellan
konungen och ministären Zahle,

som avgick och efter nya val

efterträddes av den moderatare
vänsterregeringen Neergaard.
Grundlagsförändringen genomför-
des med vissa modifikationer, var-

efter hösten 1920 nyval till båda
tingen företogos efter den nya
ordningen. Då hösten 1922 D:s
största bankinstitut Landmands-
banken kom på obestånd i sam-
band med den allmänna ekono-

miska depressionen i D. efter

världskriget, medförde detta

inom regeringen en kris, som för-

anledde en partiell rekonstruk-

tion av densamma.

3. — L e X. III.
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Dannemora. Centralschaktets lave och. skrädhus. Mellanfältet.

Danmarks sund, den del av
Atlanten, som ligger mellan Is-

land och Grönland.

Dannebrogen, se Danebro-
gen.
Danneman (fsv. dandeman),

duglig och redbar man. Uttryc-
ket användes särskilt om bön-
derna, och på ståndsriksdagarna
tilltalades bondeståndet av
konungen med epitetet "Redlige
danneman".
Dannemora, socken i Uppsala

1., pastorat i Uppsala stift.

1,210 inv. — Medeltida gråstens-
kyrka med tegelornerade gavlar;
i det inre målningar från 1531.

Dannemora gruvor, innehål-

lande Sveriges ädlaste järnmal-
mer, äro belägna i Dannemora
och Films socknar av Uppsala
län. Gruvfältet består av en rad
i n.n.ö.-s.s.v. strykande, nästan
vertikalt stupande körtlar av
svartmalm, inJagrade dels i kor-

Dannemora. Arbetsrummet "Statsrå-
det". Mellanfältet.

nig kalksten, dels i ett amfibol-

skarn, "bräcka" (se d. o.).

Malmens järnhalt växlar betyd-

ligt men är i genomsnitt c:a 50
%. Fosforhalten är anmärknings-
värt låg: ett par tusendels %. I

s. delen av fältet förekomma utom
järnmalmer även kiser, zink-

blände och blyglans. Gruvorna
äro kända sedan 1400-t.; hittills

har brutits över 6 mill. ton malm,
och minst lika mycket kvarstår
obrutet. Malmarean hos de nu-
mera brutna malmkropparna är

c:a 14,000 kvm. Årsbrytningen
utgör normalt c:a 50,000 ton,

motsvarande en årlig avsänkning
mot djupet av c:a 1,8 m. Gruvor-
nas största djup är c:a 350 m.
1919 anlades ett anrikningsverk

med en årlig kapacitet av c:a

55,000 ton rågods. I forna tider

har en närliggande sjö ofta

vållat översvämning i gruvorna;
dammbyggnader och kraftiga

pumpar trygga numera gruvor-

nas bestånd. För länshållningens

skull byggdes vid D. av Mårten
Triewald 1726—28 den första

ångmaskinen i Sverige (se bilden

vid art. Balans). Gruvorna
ägas av "Dannemora gruvintres-

senter" (se D ann em or a-

V e r k en).

Dannemora—Hargs järnväg
(D. H. J.), en 39 km. lång, smal-

spårig järnväg (spårvidd 0,891

m.) från Dannemora station (vid
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en bibana till Uppsala—Gävle

järnväg) till Hargshamn vid

Ålands hav. Banan har vid Gimo
anknytning till Stockholm

—

Roslagens järnväg. Normalspå-

riga vagnar kunna genom en sär-

skild anordning framföras mellan

Dannemora och österby bruks

stationer. Banan, som öppnades

för trafik 1878, äges av D:s a. b.

Dannemoraverken, gemensam
benämning på de järnverk, som
förbruka malm från Dannemora
gruvor. Under tidernas lopp hava
30 självständiga bruk jämte un-

derlydande masugnar erhållit

malm från Dannemora. Numera
äro intressenterna följande:

Gimo-österby a. b., Stora Kop-
parbergs bergslags a. b., Hargs
bruk, Ljusne-Voxna a. b. och

Strömbacka bruks a. b.

Danner, Louise Chri-
stine, f. 1815, d. 1874, dansk

länsgrevinna, hette ursprungligen

Rasmussen och var balettdansös.

Hon blev Fredrik VII:s älska-

rinna och efter dennes tronbestig-

Fredrik VII och grevinnan Danner.
Målning av J. V. Gertner.

ning upphöjd till grevinna. 1850
förenades hon med Fredrik i ett

morganatiskt äktenskap.

Danneskjold, namn, som till-

delats ättlingar av de danska
konungarna Fredrik Ilirs och
Kristian V:s illegitima söner (se

Gyldenlöve). Mest känd är

Frederik D. -Samsöe, f.

1703, d. 1770, greve, generalami-

ral och 1737—47 chef för danska
flottan, som under hans ledning

genomgick en kraftig utveckling.

Dannevirke, se Danevirke.
Dannike, socken i Älvsb. 1.,

jämte Länghem, Månstad och S.

Åsarp pastorat i Göteborgs stift.

640 inv.

Dannström, Johanlsidor,
f. 1812, d. 1897, sångare och kom-
positör, uppträdde 1841—44 i

barytonpartier på operan i Stock-

holm men ägnade sig sedermera
åt sångundervisning och kompo-
sition. D. skrev för koloratur-

sopran arrangerade polskor, ro-

manser och smärre sånger samt
ett antal operetter. — D. testa-

menterade 140,000 kr. till ett

konvalescenthem vid Sabbatsberg
i Stockholm.

Dannäs, socken i Jönköp. 1.,

jämte Bolmsö och Tannåker pas-

torat i Växjö stift. 510 inv.

Dans, avsiktliga, i rytmisk
följd, vanligen under musikac-
kompanjemang utförda rörelser

av kroppen. — D. kan vara
ett obundet uttryck för en

spontan livskänsla (t. ex. hos
barn) men får vanligen redan på
primitivt kulturstadium fastare

former ss. uttryck för bestämda
känslovärden och impulser av
social art. — Djurens parnings-
lekar innehålla ofta ansatser till

D., och i naturfolkens danscere-

monier utgöra de sexuella drif-

terna ett starkt framträdande
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Djävulsdans. Främre Indien.

moment (manbarhetsriter och
bröllopsceremonier, den sydasi-

atiska och egyptiska "magdan-
sen"). Redan på ett tidigt sta-

diimi visar sig D. därjämte äga
magisk karaktär, ofta i mimisk
form. Man efterhärmar djurens

sätt att röra sig i tanke att

vinna makt över villebrådet 1.

uppför i en krigsdans bilden av
den strid, i vilken fienden skall

besegras. — Inom flera öster-

ländska högre kulturområden
har särskilt den religiösa D. nått

en hög utveckling, präglad av en
ofta ytterst stark stilkänsla

(tempel- och djävulsdanser i In-

dien och Tibet), medan den mu-
hammedanska dervisjdansen har
en extatisk och formlös karaktär.

Av religiöst ursprung är må-
hända även den konstnärligt

högtstående sceniska profandan-
sen i Siam och på Java. I regel

är den världsliga D. i östern för-

behållen åt avgränsade yrkeskas-

ter, SS. i Japan åt geisha. — I

Medelhavsländerna påträffas D.
tidigast hos egypterna, i vilkas

kult, av bevarade bilder att döma,
en sensuellt betonad D. ingått.

Detsamma gäller om folken i

främre Orienten: syrier, baby-
lonier, assyrier. I Mindre Aiien
utvecklades i samband med dyr-

kandet av fruktbarhetsgudinnan
Kybele en våldsamt sinnlig kult-

dans, vilken med den egeiska kul-

turen över Kreta spriddes till

Grekland och sedermera (200-t.

f. Kr.) till Rom. — Under Grek-
lands kulturella blomstringstid
(500—200 f. Kr.) intog D. en
framträdande plats i dess offent-

liga liv. Ring- och vapendanser
(ss. den mimiska pyrri'kke) ut-

gjorde jämte idrotten ett viktigt

led i ungdomens fysiska fostran.

D. ingick i de stora folkfesterna

samt sedermera i dramat. I de
orientaliskt påverkade mysterie-
kulterna, särskilt den dionysiska
(se Dionysos), ingingo exta-

tiska, delvis av kvinnor ut-

förda D. Efter Perikles' tid

(430-t. f. Kr.) inträngde alltmer

bruket att vid privata fester an-

lita yrkesdanserskor (hetärer och
flöjtspelerskor). — I jRom fick D.

aldrig samma sociala betydelse

som i Grekland. Under världs-

väldets tid infördes från öster

yrkesdansen, som utvecklades till

en högtstående mimisk konstart.

Under förfallstiden trädde D.
ofta i förbindelse med prostitu-

tionen. I samband med vissa

religiöst traditionella fester

(lupercalier, saturnalier) före-

kom dock långt in på kristen tid

en folklig gemensamhetsdans,
särskilt på landsbygden. — Bland
de germanska folken förekommo
från hednisk tid vapendanser med
karaktär av vighetsövningar,

vilka fortlevde, bl. a. i Sverige,

ända in på 1500-t. och ännu ut-

Indiansk örndans.
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Pantomimisk rituell liaiibceremoni
(korroborle) frjm Australien.

föras i Skottland. Vid årsfesterna
(midvinter-, maj-, skördefester)

utfördes danslekar, stundom i

dramatisk form (majgrevens
strid med vintergreven m. fl.), i

regel av rituell innebörd. Jfr
Maj. — Under medeltiden berö-

vades såväl romerska som ger-

manska folkliga dansseder sin

hedniskt religiösa karaktäl- men
upptogos delvis i den kristna
kyrkans hägn ss. kyrkliga dans-
fester, överhandtagande missbruk
medförde inom kort, att D. för-

dömdes av kyrkan och därefter
endast kvarlevde i profan form.
Denna D. var vanligen en lång-
sam lång- 1. ringdans, ledd av en
fördansare och åtföljd av sång
(jfr Ballad, Carole, Folk-
visa). En rest härav är den
färöiska dansen (se Färöarna).
Vid uppsluppna tillfällen kimde
D. bli livligare (springdans). —
Under den senare medeltiden er-

höll D. bland de högre klasserna
en mer förfinad och festlig prä-
gel. Fackeldansen (tidigast
känd i Burgund) inledde vid
furstliga bröllop festligheterna.

Dansfester, haler, förekoBuno
från 1300-t., och samtidigt fram-
trädde i anslutning till de antika
serierna en scenisk konstdans,
balett^ vanligen med mytologiska

motiv. — Under renässansen

nådde denna förnämare D. vid de
italienska furstehoven sin högsta
utveckling. Man stiliserade i de-

talj hållning och rörelser vid

offentliga och festliga uppträdan-
den. De egentliga D. voro huvud-
sakligen "danses basses", högtid-

liga promenaddanser, bland vilka

särskilt märkes den spanska pa-

vane, medan de livligare, urspr.

italienska gigue, gaillarde och
volte snabbt vunno folklig popu-
laritet men först senare ss. "efter-

- danser" infördes i förnämare
kretsar. — På 1500-t. började D.
framträda i olikartade nationella

och provinsiella särtyper. Särskilt

den polska D., den tidigast upp-
trädande formen av parvis utförd

runddans, vann med sin snabba
rytm hastigt insteg i mellersta

och norra Europa. I Skandinavien
undanträngde den under namnet
polska de äldre långdanserna från

bröllopsfester och gillen. Bland
andra under denna tid utvecklade

folkligt nationella danser märkas
i Italien tarantella och saltarello,

i Spanien den gradvis stegrade

fandango och den mjuka, lasciva

solodansen sarahande. I Eng-

land framträdde reel och jig

(en sidoform till giguen). Största

betydelse fingo dock de fra/nska

provinsdanserna, av vilka bran-

les, ursprungligen folkliga ring-

Grekisk dans. Grekisk vasmålning från
500-t. f. Kr.
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Långdans. Målning i örslevs kyrka, Danmark.

danser, redan under 1500-t. upp-
togos bland de förnäma säll-

skapsdanserna. När från 1560-t.

hovet i Paris började bli Europas
kulturella centriun, utvecklades

där en ny och för framtiden be-

stämmande dansstil, präglad av
större elegans och rörlighet än
den äldre italienska. Av spanska
danser upptogs i ombildad, hög-

tidligare form sarabande samt
hoiirrée, en munter dans i 'A
takt, som senare i form av "pas
de bourrée", ett slags polkasteg,

ingick som element i andra D.
Qavotte, en branledans från

Dauphinée, blev en på samma
gång livlig och sirlig salongsdans.

Under Ludvig XIV:s regering

framträdde courante, en enkel och
gravitetisk D., som blev mycket
omtyckt, samt den förnämsta av
alla den franska skolans D.,

menuetten, ursprungligen en
branle från Poitou, som ombildad
till en elegant och figurrik par-

dans från slutet av 1600-t. blev

det mest fulländade uttrycket för

Tancien regimes sällskapskultur.

Dessa båda D. intogo främsta
rummet vid de av Versailleshovet

anordnade och i hela Europa
efterbildade "ceremonibalerna",
vilka på 1700-t. följdes av privata

hals pwrés (baler i högtids-

dräkt) och hals masqués (maske-
radbaler). — Senare uppkommo
de folkliga "offentliga" balerna,

Bal paié pa 176u-t. Gniv,\r av Augublm uc .>aiLiL Aubiii.
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vilka särskilt i 1800-t:s Paris

tillhörde medelklassens mest om-
tyckta nöjen. — Från slutet

av 1600-t. framträdde D. även
som en från sällskapsdansen

skild, av yrkesartister utförd,

scenisk konstart, baletten. Ur-
sprungligen ingående som del i

den av Lully skapade heroiska

operan fick baletten på 1700-t.,

sedan tekniken utvecklats genom
införandet av "tåspetsdans" och

virtuosa konststycken, en mera
självständig ställning. Jfr B a -

lett. — Genom Lullys och andra
mästares kompositioner erhöllo

de franska D., särskilt menuetten,
även musikalisk betydelse; ss.

led i suiten och sonaten vunno
de ofta större livslängd än som
utförda D. — Under 1700-t.

gjorde sig även andra inflytanden

än franska gällande på I):s om-
råde. Den tyska allemanden,
dansad i växlande former (V* 1.

V4 takt), blev hastigt populär i

Paris, liksom polonäsen, en sa-

longsmässig form av den polska
D. (se ovan), vilken ss. festlig

marschdans länge fick utgöra ba-

lens inledning. På 1710-t. inför-

des från England kontradan-
serna {contredanses) , vilka ut-

fördes i turer av obegränsat an-

tal deltagare (t. ex. angläs). Ge-
nom sammanförande av olika

sådana uppstod kadriljen
iquadrille), där de dansande
fördelades i grupper om 4 par.
— Kontradanserna överlevde

franska revolutionen, som eljes

med Tancien regimes sällskapskul-

tur bortsopade även dess dans-
former. På 1820-t. undanträngda
av valsen, återupplivades de om-
kr. 1870 i form av fransäs och

lansiärkadrilj, av vilka den
förra bibehållits inemot vår tid.

— Under 1800-t:s första år in-

tresserade man sig i de roman-

Tåspetsdans. Fanny Cerito. Litografi
från 1840-t.

tiska salongerna för sjaldanser,

plastiskt-mimiska solodanser, in-

spirerade av grekiska bildverk.

För sällskapsdansen börjar den
nya epoken dock med valsen, vil-

ken inleder den parvis utförda,

ofigurerade runddansens period.

Valsen var en gammal tysk folk-

dans, som på 1820-t. genom We-
bers och Joh. Strauss' komposi-
tioner vann oerhörd popularitet.

Vid dess sida framträdde på
1840-t. polka/n, en böhmisk bond-
dans i rask, hoppande 2-takt.

Jämte dessa förekommo under
kortare perioder andra mode-
danser, SS. mazurka (en eldigare

sidoforra till polonäsen) och
schottisch. Kort före sekelskiftet

infördes från Amerika den enkelt

figurerade pas de quatre. — Om-
kring 1905 inträdde på grund av
amerikanskt inflytande, förmed-

lat av den moderna dansoperet-

ten, en genomgripande föränd-

ring av sällskapsdansernas ka-

raktär. Den livliga valsen utbyt-

tes mot den långsamt glidande

bostonvalsen, polkan mot den

snarlika two-step, vilken snart
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lämnade plats för one-atep, med
mjuka, gående rörelser. I an-

slutning till musikkompositio-
nernas växlande rytmiska karak-
tär och med upptagande av rö-

relser ur indian- och negerdanser
har one-step utbildats i ett stort

antal varierande turer och typer,

88. foxtrot, ragtime, jazz och

shimmy. Av de under denna tid,

särskilt från Paris, lancerade

figurerade pardanserna har en-

dast tangon (hämtad från Syd-
Amerika) vunnit större sprid-

ning, i synnerhet på kontinenten.

Av nationaldanser, vilka ej på-

verkat D:8 allmänna utveckling,

kunna nämnas de ungerska [czar-

das) och ryska {golubez och den
pantomimiska kosack). Se vidare

Folkdans.
Dansant [dar)sa'i)], fem. dan-

sante [-sa'r)t], fr., dansande;
skicklig i dans. — S o u p e r

dansant [sope'], thé dan-
sant, supé, tebjudning med dans.

Danse macabre [darjs ma-
ka'br], se Dödsdansen.
Danska språket bildar till-

sammans med svenskan den öst-

nordiska grenen av de nordiska

språken. Om gemensamt östnor-

diska drag se Nordiska
språk. D. har under hela sin

utveckling i så måtto varit mera
framskridet än svenskan, att åt-

skilliga för båda gemensamma
drag där inkommit tidigare än
i svenskan. Sålunda har i all-

mänhet redan i de äldsta danska
handskrifterna den gamla kasus-

och personböjningen förenklats

(nom., dat., ack. piuf, tjuv, i

st. f. ä. piuvcBTf piufij f)iuf; toi,

i, the hattce). Och långt a har
troligen redan före 1250 blivit ett

d-ljud {maa, raade). — De vik-

tigaste olikheterna mot
svenskan äro av gammalt
datum; de kunna belysas med

följande ex.: da. Hoh — sv. hop;
Fad — fat; Tag — tak; Skav
(ofta uttalat 8kou) — skog;
Lyd — ljud; stige — stiga och
Boenke — bänkar (samt andra
fall av ändeisen -e mot sv. -a).

Yngre äro andra olikheter i böj-

ning: plur. Euse — hus (typen
Aar, år, plur., finns dock även)

;

tvungent — tvu/nget. Verbens
singularis träffas tidigare än i

svenskan (redan vid slutet av
medeltiden) i plural användning
{the gik, de gingo), men kon-
sekvens däri har nåtts först vid

slutet av 1800-t. — Till nu
exemplifierade olikheter komma
vidare uttalsegenheter.
Gentemot svenskans båda accent-

former, t. ex. i buren (best. form
av bur) och buren (av bära),

har danskan blott den förra (s. k.

akut) ; men denna är av två slag:

med och utan s. k. stöt. Denna
åstadkommes genom hastig till-

slutning och lika hastig spräng-

ning av röstspringan (se Strup-
huvud) mitt i talet; dess före-

komst är bunden till vissa regler

:

den nyttjas i stort sett i sådana
ord och former, där svenskan har

akut, medan den danska accenten

utan stöt (s. k. flytande ton)

historiskt sett motsvarar sven-

skans grav, om den också till

sitt väsen är lika med svenskans

akut. Saaret (av Saar) har stöt,

men icke saa/ret, sårad. Åldern

hos denna svårtillägnade stöt,

som särpräglar D., betygas av
Hemming Gadhs ord om danskar-

na vid början av 1500-t.: "the

tryckia ordhen fram, lika som
the willia hosta". Med avseende

på vokalernas uttal märkes:
långt a uttalas ofta ss. brett ä

{Gade, tale), likaså e före j

{nej, regne) ; kort i har oftast

e-ljud {Fisk, binde) och kort y
ö-ljud {Ryg, skynde) ; långt o
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har ibland d-ljud {Bog, klog) ;

u {Hus, Hund) uttalas mer likt

ty. u 1. rent av som sv. o i orm
{Buk, bock, Nul, noll). I fråga

om konsonanterna äro de i skrift

ej framträdande egenheterna än
flera, och därvid ha i D. ofta

utvecklats för svenskan helt

främmande ljud: &, d, g sakna
ofta stämton, så att de låta

som svaga p, t, k {Boer, Damp,
Höjde, Gavl) ; särskilt gäller det-

ta & och g (men i allmänhet ej d)

,

då de fördubblas {Krahhe, ligge),

varvid sammanfall sker med ut-

talet av pp, kk, som alltså i stäl-

let försvagats {snappe,

rykke, det senare sålunda allde-

les = Rygge, ryggar) ; uttalet

är ungefär som ph, kg. Samma
försvagning drabbar ti {hitte;

ungefär = td), men därmed in-

träder i allmänhet ej likhet med
dd (jfr ovan), ty dd (t. ex. i

Sludder) uttalas i regel som en-

kelt d efter vokal, nämligen med
ett snarast ;-aktigt ljud {Gode,

Lyd). I Id, nd, rd är d ofta stumt
{falde, iinde, haard)

; g efter vo-

kal är oftast ett lent gnidljud

{Kåge, kaka. Tog, tåg), men
stundom rent / {mig, Regn, Rög
— där ö nästan är d-ljud). I bör-

jan av ord uttalas g, k *'hårt"

även före len vokal {give, kikke)
— likvärdigt är gj, kj—, och där-

med sammanhänger, att även sk
alltid uttalas hårt; icke heller ha
sj, stj bildat sje-ljud 1. tj något
tje-ljud. r är i riksspråket skor-

rande; slutande v uttalas ofta

som sv. o efter a, o, ae, vilka då ev.

förkortas {Hav, Skov, ncevne). —
I fråga om rättskrivning-
e n märkes bl. a. stor begynnelse-
bokstav hos substantiven, aa som
beteckning för å, m för ä och
för ö, frånvaron av /, fv ss.

tecken för v samt av dubbel-

skrivning i slutljud {Hul, hål,

men Hullet) ; för ek skrives

kk. — Man kan skilja på
fyra perioder i D:s utveckling:

rundanska, äldre forndanska
("aeldste dansk"), yngre forn-

danska (vanligen kallad "seldre

dansk" 1. "gammeldansk") och
nydanska (jfr Svenska språ-
ket), inom vilken senare en
gräns brukar sättas c:a 1700.

Danmarks äldsta runinskrifter

tillhöra ej rundanskan, ty de visa

urnordiskt språk (se Nor-
diska språk och Runor);
de äldsta med D. äro från c:a
800. Inga skarpa gränser finnas

mellan perioderna; utvecklingen

innebär i stort sett en försvag-

ning av ljuden och en förenkling

av böjningen (jfr ovan). Den
äldre forndanskans (intill 1350)

viktigaste litteratur utgöres av
lagarna. Först i yngre forndan-

skan upptagas i större utsträck-

ning lågtyska lånord, ändelser

{-agtig, -har, -else) och förstavel-

ser {be-, for-). Ett svenskt inslag

visar det litterära s. k. birgittin-

apråket under medeltiden. I äldre

nydanskan inkommo högtyska
ord och ändelser, vilka trots se-

nare språkrensning ha hållit sig

kvar i något större antal än de

ungefär samtidigt i svenskan in-

komna. I senare tid ha de flesta

utländska kultur- 1. modeström-
ningar avsatt spår i ordförrådet.

— Det danska språkområ-
det har alltid främst omfattat
det danska riket; men dettas ök-

ning 1. minskning har vållat för-

skjutningar. Genom vikingatidens
kolonisation i n. England ("Dane-
lagen") kom mycket danskt
språkgods in i engelskan. Den
största utvidgningen skedde, då
Norge från slutet av 1300-t. små-
ningom blev ett danskt lydrike

och därigenom fick ett väsent-

ligen danskt skriftspråk, den
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Roskilde domkyrka. Interiör av koret.

sedermera s. k. dansk-norskan (se

Norska språket). Genom
utvandrarna har D. förvärvat
område i För. Stat. (främst lowa
och Dakota). De delar av Sönder-
jylland, där D. är övervägande,
återförenades 1920 med Dan-
mark; i dess tyska del finnas
alltjämt betydande dansktalande
minoriteter. Av förlusterna mär-
kes främst den som vållades av
Skånes, Blekinges, Hallands och
Bohusläns avträde till Sverige.
Det var dock väsentligen blott i

skriftspråket som en ändring
härigenom vållades (se i övrigt
under Svenska språket).
Särskilt i Skåne och s. Halland
sluta sig dock även dialekterna
mycket nära till D.; i de forn-

skånska urkunderna, vilkas språk
räknas till D., fäster man sig

tvärtom mest vid likheterna med
svenskan. Danmarks nutida
dialekter indelas i jylländ-

ska, ödanska och östdanska (dit

då utom bornholmskan med
språkhistorisk rätt särskilt skån-^

gkan räknas) ; de visa ofta

stora och gamla olikheter. Stöten
finns ej överallt. Det danska
skriftspråket står väsentligen pä
själländsk grund, men är kon-
servativare än nuvarande själ-

ländska mål.

Danske Hedeselskab, Det
D., se Hedeselskab.
Danske Lov, se Danmark

sp. 44 och 59.

Dansk konst. Den danska
konsten är huvudsakligen en
importkonst, så till vida som den
utan enhetlig nationell modifie-
ring återspeglar stilströmning-

arna inom de under olika epoker
tongivande länderna. Först under
1800-t. framträder på dansk jord

en konst, som har mera utpräglat
nationell karaktär. — M ed el-
tidens konstutövning i Danmark
står så gott som uteslutande i

kyrkans tjänst. Under romansk
tid byggdes flera betydande sten-

kyrkor, vilka i plan och upp-
byggnad röja inflytande från

Rhenländernas arkitektur. Så
Lunds domkyrka (se d. o.),

invigd 1145, vid vilkens dekora-

tiva utsmyckning norditalienska

stenhuggare voro verksamma,
samt de ungefär samtida dom-
kyrkorna i Viborg och Ribe (se

ill. till dessa ord). Kring dom-
kyrkorna uppväxte ett stort antal

landskyrkor, ofta påverkade av
domkyrkans arkitektur, stundom
dock, som de för Bornholm karak-

täristiska rundkyrkoma (se

Rund k yrka och ill. till

Bornholm), med förebilder

på annat håll. Med teglet, som
infördes i Norden under 1100-t:s

senare hälft, inkommo nya, efter

det nya materialet lämpade arki-

tekturformer, mest av nordtyskt
ursprung. En av de tidigaste och

::^
märkligaste tegelbyggnaderna är

:;kyrkan i Kalundborg (se ilL
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till d. o.). På 1200-t. upp-
fördes i Danmark en av Nord-
Europas förnämsta tegelkyrkor,

domkyrkan i Roskilde (se även
ill. till d. o. ) , i en av franska före-

bilder influerad övergångsstil.

Under medeltidens sista skede är

det nordtyska inflytandet förhär-

skande. Av rent gotiska tegel-

kyrkor på danskt område, som
fått sin prägel därav, må nämnas
S:t Petri i Malmö (se ill. till d.

o.). Den i Danmark förefintliga

medeltida bildkonsten är, då den
icke är fast knuten till arkitek-

turen — som de romanska kalk-

målningarna oeti stenskulpturen
— mestadels införd i färdigt

skick utifrån. Inom landet för-

färdigade äro dock bl. a. en serie

märkliga antemensaler av driven

koppar samt en rad med djur-

reliefer prydda dopfuntar av
granit (se Dopfunt) från ro-

mansk tid. De i Danmark vid

medeltidens slut verksamma

Frederiksborg. Gårdsparti.

Jason. Marmorstaty av B. Thorvaldsen.

tyska träskulptörerna Claus
Berg och Hans Briigge-
m a n ha efterlämnat figurrika

altarskåp, den förre i Odense, den
senare i Slesvigs domkyrka (se

ill. till Briiggeman). — Med
renässansens inbrott fick

kyrkan som uppdragsgivare åt

konsten ge vika för den världsliga

makten. Konungarnas och hög-

adelns behov av borgar skapade
nya arkitektoniska uppgifter. De
äldre 1500-talsborgarna, t. ex.

Hesselagergaard på Fyn (se ill.

till d. o.) och Borgeby (se ill. till

d. o.) i Skåne, ha ännu en kärv,

halvt medeltidsmässig hållning,

de yngre erhålla under ett jämnt
tillväxande nederländskt kultur-

inflytande, vilket bl. a. även tog

sig uttryck i importen av grav-

monument, en lättare, elegantare

karaktär. Banbrytaren för denna
yngre renässansstil (Kristian IV-
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Landskapsmålaren Södring. Målning av
Chr. Köbke.

stilen), där en stor del av effekten

byggdes på de rent dekorativa
formerna, var Hans Steen-
w i n k e 1 d. ä., vilken bl. a. var
verksam vid uppförandet av
Kronborg (se d. o.), av Tyge
Brahes Uranienborg på Ven samt
av Frederiksborg ( se d. o. ) . Yngre
alster av samma stil äro Rosen-
borg (se d. o.) och Börsen i Kö-
penhamn samt Trefaldighetskyr-

kan i Kristianstad (se ill. till

d. o.). Det nederländska inflytan-

det, vilket genom mästare som
Karel van Mander och
Abraham Wuchters även
gjorde sig gällande inom måleriet,

avlöstes vid 1600-t:8 slut av en
fransk stilströmning, som utgick
från Ludvig XIV:8 Paris. —
1100-t. Representativa byggnads-
verk från 1700-t:s förra hälft

äro Frederiksberg (se d. o.) och
Christiansborg (se d. o.). Än star-

kare blev det franska inflytandet

under rokokon. J. F. S a 1 y in-

kallades 1753 för att utföra en
ryttarstaty av Fredrik V (se ill.

till d. o. ) på det av N i c.

E i g t v e d några år tidigare

uppförda Amalienborg (se d. o.),

och en annan fransman, N. H.

Scen ur Den politiske kannstöparen.
Teckning av W. Marstrand.

Landskap vid Sörup vang. Målning av
J. Th. Lundbye.

J a r d i n, fick i uppdrag att

komplettera slottsanläggningen

med en kyrka, Marmorkirken
(se ill. till Köpenhamn).
Den i samband med dessa före-

tag inrättade konstakademin,
där Saly var direktör, blev en

plantskola för den franska sma-
kens utbredning. En annan form
av rokoko representerades av den

egenartade, svenskfödde porträtt-

målaren K. G. P i 1 o, som här
bildade en rätt utbredd skola.

Han efterträddes som ledande por-

trättör av Jens J u e 1, vilkens

borgerligt färgade konst i viss

mån förebådar 1800-t:s natio-

nella danska måleri. Som bärare
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av nyantikens stilideal fram-

trädde en rad, i konstakademin
utbildade, inhemska konstnärer,

däribland arkitekten H a r a-

d o r f f, vilken bl. a. utförde den

ståtliga kolonnaden å Amalien-
borg (se ill. till Harsdorff),
skulptören Wiedewelt (grav-

monument i Roskilde domkyrka,
se ill. till Wiedewelt) samt
målaren Abildgaard, som i

sin eklektiska konst i viss mån
förenade tidens klassicistiska och

romantiska strömningar. Ett ut-

sökt prov på dansk arkitektur

från 1700-t:s sista årtionden

är det lilla slottet Liselund

å Möen (se ill. till d. o.).

— 180 O -t. Under Abildgaards
ledning fostrades i akademin två

konstnärer, vilka skulle göra en
utomordentlig insats i den danska
konsthistorien. Den ene var
skulptören Bertel Thor-
V a 1 d s e n, som genom sin mång-
åriga verksamhet i Rom' även
kom att spela en framträdande
roll i Europas konstliv. Han är

den siste store bäraren av den

antika traditionen inom skulp-

turen, och hans måttfulla, idea-

listiska figurstil tilltalade i hög

Interiör. Målning av V. HammershSl.

En bergbestlgerska. Målning av J. F.

Villumsen.

grad samtidens en smula förvek-

ligade smak. Den andre var
målaren Christoffer Wil-
helm Eckersberg, som efter

läroåren i Davids ateljé och
i Italien återvände till Köpen-
hamn 1816 och som målade sina

enkla, borgerliga motiv i en form,
som genom sin detaljförälskelse

och fina iakttagelseförmåga näs-

tan saknar motstycke i sam-
tidens måleri. Hans mångåriga
lärarverksamhet vid akademin
satte frukt i en stor skola,

som oberoende av tidens ström-
ningar envist höll fast vid

mästarens sunda realism och
härigenom kom att göra en
nationell insats, jämförbar med
den, som den holländska konsten
gjorde under 1600-t. Bland
Eckersbergs elever märkas
Christen Köbke, vilkens

stil genom den halvt impressio-

nistiska luftigheten något skiljer

sig från lärarens, den klassicis-

tiske Constantin Hansen
och J. R o e d ; till samma krets

hörde den utmärkte porträtt-

målaren C. A. J e n s e n, djur-
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Köpenhamns rådhus. Uppfört 1892

—

1905 av M. Nyrop.

målaren J. Th. Lundbye och
landskapsmålarna P. C. S k o v-

g a a r d och V. K y h n. Utanför
den Eckersbergska skolan står

Danmarks andra stora målarbe-
gåvning under nyare tid, Wil-
helm Marstrand. Han uppe-
höll en närmare kontakt med det

europeiska måleriet och rörde sig

obehindrat inom de mest olika mo-
tivkretsar. Särskilt i sina skisser

har han en saftig, barockartat
svällande form, som är raka mot-
satsen till Eckersbergs relate-

rande stil. Vid sidan om måle-

riet spela arkitektur och — med
undantag för Thorvaldsens verk
— skulptur mindre roll i den
danska konsthistorien under
1800-t:s förra hälft. C. F. Han-
sen fortsätter den klassicistiska

traditionen från Harsdorff, och
Thorvaldsen fick efterföljare i

skulptörerna F r e u n d och H. V.

B i s s e n, av vilka den iist-

nämnde vann stor popularitet

genom sitt segermonument vid

Fredericia (Landsoldaten, se ill.

till B is sen). — Omkr. 1880
började ett nytt skede i det
danska måleriet, i det én skara
konstnärer då återknöt© den se-

dan nära ett sekel avbrutna kon-
takten med Paris, som åter

blivit en brännpunkt för moderna
konstnärliga strävanden. P. S.

Kröyer, Michael Ancher,
T h. P h il i p 8 e n m. fl. lärde
den nya tekniken i Frankrike,
men andan i deras konst var den-

samma som den, vilken gav
karaktär åt den Eckersbergska
skolan. De målade scener ur
folklivet, landskap och djur-

stycken med omisskännligt dansk
uppfattning. Under 1890-t. gjorde

sig nya strävanden i roman-
tisk och dekorativ riktning gäl-

lande. De ledande konstnärer-

na vid sekelskiftet och under
1900-t:s första årtionden voro
historiemålaren Christian
Zahrtmann, som redan tidigt

var en fantasikonstens föregångs-

man, Vilhelm Hammers-
h ö i, vilken i sina Eckersbergskt

intima interiörer ingöt något av
sekelslutets mysticism, symbo-

listen Einar Nielsen, monu-
mentalmålaren Joakim Skov-
g a a r d samt J. F. W i 1 1 u m-
s e n, som genom sina bisarra

formexperiment kan räknas som

it av Th, Bindesböll.
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en banbrytare för det senaste år-

tiondets modernistiska danska
måleri. Bland skedets arkitekter

märkas Martin Nyrop, vil-

kens förnämsta arbete, rådhuset i

Köpenhamn, bildar epok i dansk
byggnadskonst, samt T h. B i n-

d e 8 b ö 1 1, som gjorde sin för-

nämsta insats som nydanare på
konsthantverkets område. Dansk
skulptur har på sistone upplevat

en ny blomstringsperiod, särskilt

genom Kai Nielsens starkt

personliga verk.

Dansk litteratur. Forn-
tiden. Om det danska folkets

äldsta litteratur äga vi blott en
fragmentarisk kunskap, förmed-
lad av Saxos krönika, den is-

ländska litteraturen (se d. o.)

och runinskrifterna. Rikare flyta

källorna i fråga om vikinga-

tidens hjältediktning, ehuru även
den är känd endast genom
den isländska litteraturen oeh
Saxos latinska omdiktnihgar.
Den är till sitt stoff delvis sam-
germansk ; bakgrunden utgör
folkvandrings- och vikingatidens
politiska händelser; rent danska
äro t. ex. sagorna om Skjoldung-
arna. — Medeltiden. Ur
vikingatidens brytning mellan
kristendom och hedendom fram-
träda de nordiska folken med
var sin nationella särprägel;

redan vid slutet av 1100-t. in-

faller Danmarks politiska stor-

hetstid under Valdemarerna. Med
biskop Absalon som central-

figur uppstår en nationell

strömning, som fullt mogen och
medveten framträder i S a x o

Grammatieus' på latin

skrivna historia, Ge'sta dano'-
rum, fullbordad omkr. 1220 (tr.

i Paris av Chr. Pedersen 1514).

Vid samma tid nedskrivas de
gamla landskapslagarna, och Jyd-
8ke Lov redigeras 1241. Den

fornnordiska kulturen viker för

medeltidens världsåskådning och
en lärd latinsk litteratur upp-
står; ett verk som ärkebiskop
Anders Sunesöns (d.

1228) skapelsedikt Hexaé'meron
är endast skolastisk teologi på
latinsk vers. Jämsides med denna
lärda, på latin skrivna litteratur

lever en folklig diktning av
episk-lyrisk karaktär, de s. k.

folkvisorna. Ett par av dessa
återgå, ss. Tor av Havsgaard,
på hedniska myter eller, såsom
Elverhöj, Agnete og Havman-
den, Harpens Kraft m. fl., på
folklig övertro. Andra behandla
nordiska eller samgermanska
sagogestalter, såsom Hagbard och
Signe och Holger Danske. Äter
andra ha historisk karaktär
och avspegla verkliga händel-

ser. Mest kända av dessa äro

visorna om Valdemar och Tove,

drottning Dagmar, Marsk Stig-

visorna och visan om Niels Ebbe-
sen. Denna folkliga diktning ut-

gör en av höjdpunkterna i dansk
litteratur. De närmare förbin-

delserna med Väst-Europa få till

följd en rik översättningslitte-

ratur, förnämligast med motiv
från den bretonska sagokretsen
(t. ex. de s. k. Eufemiavisorna,
se d. o.). Andra viktiga verk
från den senare medeltiden äro
Peder Laales samling av
gamla ordspråk och den enl. upp-
gift av en munk i Sorö författade

danska rimkrönikan (senare de-

len av 1400-t.) . — Renäs-
sansen kommer till Danmark
dels i form av lärd humanism,
dels som kyrklig reformation.

Under inflytande av de religiösa

stridigheterna uppstår en folk-

lig litteratur av stridsskrifter,

broschyrer, visor och satirer, på
reformatorernas sida till stor del

författade av Hans Tavsen,
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vilkens verksamhet i mycket
överensstämmer med hans sven-

ska samtida Olaus Petris. Genom
dessa och främst genom C h r.

Pedersens bibelöversättning

(1550) grundlägges det danska
skriftspråket, varvid även den
nu framspirande psalmdiktning-
en, delvis i folkviseton, spelat en

stor roll. Även efter reformatio-

nens seger står det teologiska in-

tresset i förgrunden, och tidens

dominerande personligheter äro

den myndige biskopen Peder
Palladius, vilkens Visitats-

bog ger många kulturhistoriskt

intressanta upplysningar, och
Melanktons lärjunge, den för

sin lärdom berömde professorn

Niels Hemmingsen. Un-
der 1500-t:s senare del och in på
det följande århundradet har den
danska vetenskapen en blomst-

ringstid. Inom naturvetenskapens
område uppnår Tyge Brahe
europeisk ryktbarhet, medan den
historiska forskningen inledes av
män som Anders Sören-
sen Vedel, Saxos översättare

(1575), känd även som folkvise-

samlare, och Arild Huit-
f e 1 d, som skrev Danmarks Ri-

ges Krönike. Den danska barock-

tidens poesi är föga betydelse-

full och ansluter sig i huvud-
sak till främmande förebilder

(A r r e b o) . Dock finns det

kvickhet i Anders Bor-
d i n g s visor, norsk friskhet

hos Petter Dass och indi-

viduellt själsliv i Leonora
Christina Ulfelds Jam-
m&rsminde', en av alla tiders

mest betydande psalmsångare

uppstår med Thomas Kingo.
Tidens dramatiska produktion be-

står av s. k. skolkomedier, i vilka

det pedagogiska och moraliseran-

de intresset förhärskar. — Med
Ludvig Holberg bryter

upplysningstiden in i Dan-
mark; denna allmänt europeiska
strömning får genom honom en
nationell dansk form i de kome-
dier, varmed han grundlägger
den danska teatern. Som moral-
filosof och historiker är han i

viss mån påverkad av engelsk em-
pirism (Locke) och den äldre

franska upplysningen (Bayle och
Montesquieu). Kedan före Hol-

bergs död (1754) bryter en pietis-

tisk strömning in i landet, som
får sitt uttryck särskilt i H. A.
Brorsons psalmdiktning, vil-

ken inrymmer periodens skönaste

lyriska poesi. En intagande lyri-

ker var också den kringvand-

rande studenten Ambrosius
S t u b. Bestämdare och mer med-
vetet framträder en ny riktning

med Johannes Ewalds av

Klopstock, Shakspere och Ossian

påverkade diktning med nordiska

motiv. Samtidigt parodierar

Wessel i sin komedi Koerlig-

hed uden Strömper den meka-
niska efterhärmningen av den

fransk-klassiska tragedin. Un-
der inflytande av den franska

revolutionen uppstår en i både

politiskt och filosofiskt hänseende

radikal riktning, representerad av

män som P. A. Heiberg och

Malte B r u u n. Det slutande

1700-t. är emellertid i dansk lit-

teratur en avmattningens tid;

visdiktaren R a h b e k och sati-

rikern Baggesen kunna anses

representativa för skedet. — Den
följande perioden är den börjande

romantikens. Dess främsta

namn är den på många områ-

den av litteraturen verksamme
Oehlenschläger. Vid hans

sida framträdde den produktive

romanförfattaren B. S. I n g e -

m a n n, dramatikern och roman-

diktaren J. C. H a u c h m. fl.

Med huvudvikten lagd på den
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kristliga och nationella väckelsen

representeras den nya strömning-

en av N. F. S. G r u n d t v i g,

vars betydelse för danskt kultur-

liv som historiker, mytolog,
psalmdiktare och folkuppfostrare

knappast kan överskattas. Lik-

som hos oss framkallade roman-
tikens framträngande en skarp
litterär strid, där kritiken

främst representerades av Bag-
gesen. Den romantiska filo-

sofin präglar även kulturlivet i

dess helhet; en religionsfilosof

som J. P. M y n s t e r, veten-

skapsmän som bröderna ö r-

8 t e d, en språkforskare som R.

C. Rask äro mer eller mindre
påverkade av den nya idealismen.
— Redan i mitten av 1820-t.

får litteraturen en större verk-

lighetsprägel; författare som
Steen Steensen Blicher,
Poul Möller och fru G y 1-

lembourg behandla i viss

motsättning till Oehlenschlägers
nordiska diktning ämnen ur sam-
tidens liv. Samtidigt avlöses ro-

mantiken av en ny strömning,
som har sin utgångspunkt i He-
gels filosofi; även den bäres vä-

sentligen av romantikens filoso-

fiska idealism men kan i litte-

rärt hänseende karaktäriseras

som en poetisk realism med en
mera reflekterande och mera ar-

tistisk prägel än den äldre, naiva
romantiken. Denna riktnings

främste representant är J. L.

H e i b e r g, vilken som smak-
domare och genom sina vaude-
viller i sällsynt grad förstod att

sätta sin prägel på det litterära

livet under 1830- och 1840-t.

Starkt påverkad av Heiberg är

dramatikern Hertz, i mindre
grad natur- och kärleksdiktaren

Chr. Winther och de med
honom besläktade lyrikerna

Aarestrup och Bödtcher.

Reaktionen mot romantiken fram-
träder hos Paludan-Miil-
1 e r, vilken i sitt huvudverk,
versromanen Adam Eomo, med
obarmhärtig klarhet visar, huru
den estetiska livsuppfattningen

faller samman inför moralens
krav. Än skarpare kritiseras

esteticismen av Sören Kier-
k e g a a r d, en av alla tiders

originellaste och djupaste tän-

kare, vars ofta paradoxala stil

besitter en bitande kvickhet och
fascinerande intensitet. Samti-
digt beteckna H. C. Änder-
s e n s över hela världen beund-
rade sagor romantikens sista in-

sats i dansk litteratur. — Den
tid, som följer på den Heibergska
perioden, är den politiska libera-

lismens och de romantiska epi-

gonernas; den inledes av M.
Goldschmidts radikala för-

fattarskap. Särskilt omhuldade
äro studentkomedin (Hostrup)
och den politiska tillfällighets-

dikten i nationalliberal anda
(P 1 o u g) , men verkligt betydan-
de sångare under denna tid

äro Chr. Richardt och II. V.

Kaalund. — Realismen.
Med det olyckliga kriget 1864 får

nationalliberalismen sin dödsstöt

;

i den allmänna misstämning, som
grep omkring sig, ligger delvis

förklaringen till den snabba fram-
gång Georg Brändes' fram-

trädande fick (1871). Den hegel-

ska filosofin avlöses nu av
den engelsk-franska positivismen

(Spencer, Darwin, Stuart Mill

och Taine), och som föredöme
uppställes den franska litterära

naturalismen; den nya litteratur,

som nu uppstår, är en med
sociala, politiska och moraliska
problem sysslande verklighets-

diktning, mer eller mindre direkt

framkallad av Brändes' föreläs-

ningar och kritiska författar-

4. — Le j:. TII.



99 Dansk musik 100

skåp. 1870-t:s främsta konstnä-
rer äro den subtile psykologen
J. P. Jacobsen och lyrikern

Holger Drachmann. Un-
der 1880-t. inträder en reak-

tion mot brandesianismen med
romantiska och nationella motiv
hos Drachmann och en Schillersk

etisk realism hos Karl G j e 1-

1 6 r u p. Decenniets mest bety-

dande författare äro f . ö. H e r-

m a n Bång, en virtuos, impres-

sionistisk berättare med än sar-

kastisk, än resignerat melanko-
lisk grundton, och Henrik
Pontoppidan, som i tre stora

romaner {Det forjaettede Land,
Lykkeper, De dödes Rige) hållit

dom över sin samtid. Realismen
blomstrar emellertid långt in på
1890-t. med de köpenhamnska
dekadensdiktarna Gustav Es-
m a n n och Peter Nansen
m. fl. Den franska symbolis-

men började vid denna tid få

anhängare även i D., och några
av 1890-t :s mest karaktäristiska

författare äro lyrikerna V i g g o

Stuckenberg, Sophus
Claussen och den till katoli-

cismen omvände J o h : s J ö r-

g e n s e n. Kraftigare blir emel-

lertid reaktionen mot europeis-

men och materialismen omkring
sekelskiftet med utgångspunkt
dels i Jakob Knudsens
grundtvigskt färgade etiska och
folkliga diktning, dels i hem-
bygdsskildringen hos S k j o 1 d -

borg, Aakjser, Andersen-
N 8 X ö och senare Thorkild
Gravlund samt slutligen i

Joh:sV. Jensens författar-

skap, som till sin tendens utgör

en protest mot esteticismen och

en hyllning till verklighetens

poesi. Under det 20 :e årh. har
framför allt lyriken blomstrat.

Dansk musik. Äldsta bevarade

spår av musiklivet i forntiden

utgöra egendomliga lurar från
bronsåldern. Den historiska perio-

den i D. begynner jämförelsevis
sent; den äldsta upptecknade
folkvisan går ej längre tillbaka

än till c:a 1300. Under medel-
tiden härskade inom kyrkomusi-
ken den gregorianska kyrkosång-
en, som under reformationstiden
började undanträngas av de

lutherska koralerna. Den världs-

liga musiken omhuldades vid rid-

darhoven och utövades av lekare

(se d. o.), ofta av tysk 1. fransk
nationalitet. Från Kristian II och

en lång tid framåt var musikin-
tresset huvudsakligen represen-

terat vid konungens hov; tiU en
början idkades där övervägande
vokalmusik, men småningom fick

instrumentalmusiken större infly-

tande, och tidvis funnos ganska
stora hovkapell. 1688 byggdes ett

hovoperahus, som dock nedbrann
f. å.; 1702 upprättades en ny
operateater, på vilken franska och

italienska sällskap spelade. På
1730-t. drogs intresset mera åt

de offentliga konserterna, men på
1740-t. återfick operan sin bety-

delse; nu uppfördes förnämligast

italiensk musik, en tid under led-

ning av ingen mindre än Chr. W.
Gluck. Under Fredrik V omhul-
dades den franska operan och ba-

letten, men, sedan såväl den

franska som italienska operan

under 1770-t. råkat i förfall, ar-

betade sig den tyska operan

(Naumann) fram, och även kon-

sertmusiken lyftes på ett högre

plan (pä 1780-t. introducerades

t. ex. Haydn). Först i början av

1800-t. gjorde sig nationella

krafter mera märkbara i D. Här-

vid framträdde de båda tyskfödda

musikerna Weyse och Kuhlau,

den förre med romanser och fos-

terländska folksånger, den senare

med opera- och instrumental-
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musik. På 1840-t. framträdde

tvemie danska tonsättare av be-

tydande mått: P. Hartmann
och N. W. Gade. P. A. Heise intog

på 1860- och 1870-t. en ledande

stälhiing på romansens och solo-

sångens område, följd av P. E.

Lange-Miiller. Inom kyrkomusi-

ken verkade Weyse och Henrik
Rung, den senare skapare av "Cse-

ciliaforeningen" (1851). Bland
yngre danska symfoniker märkas
Victor Bendix, Louis Glass, Carl

Nielsen, Peder Gram och Poul
Schierbeck. För musiklivets hö-

jande ha utom den nämnda "Cse-

eiliaforeningen" en hel del musik-

föreningar verkat, bland dem
"Musikföreningen" i Köpenhamn,
stiftad 1836, som bland sina

dirigenter räknat Franz Gläser,

N. W. Gade, Emil Hartmann,
Fr. Neruda och Carl Nielsen,

och "Kammermusikforeningen"
stiftad 1868 av Fr. Neruda.
Banbrytande på manskvartettens
område har "Studenter-Sångför-

eningen" varit (stiftad 1839) och

i senare tid "Bel Canto". Det
första musikkonservatoriet i Dan-
mark upprättades 1827 och ägde
bestånd till 1841. Det nuvarande
Kgl. danske Musik-Konservato-
rium började sin verksamhet
1867. Sedan 1896 finnes vid Kö-
penhamns universitet en lärostol

i musikhistoria. — Av utövande
musici har Danmark många stora

namn att uppvisa, de flesta ha
varit 1. äro knutna till hovkapel-
let. Av violinister märkas: L. V.
Tofte, Anton Svendsen, Ar. Gade,
W. Chr. Holm, Fini Henriques,
Peder Möller och Frida Schytte;
violoncellister : Franz Neruda,
Riidinger, Ernst Höeberg, Siegfr.

Salomon, Chr. Kellermann, Henry
Bramsen och Herman Sandby;
pianister: Anton Rée, Winding,
Anton Hartvigson, Ove Christen-

sen, L. Glass, V. Bendix, Wolf-
gang Hansen, Anna Schytte,

Helga Thiess, Chr. Möller, Alex.

Stoffregen och Victor Schiöler.

Dansk-norska, se Norska
språket.
Dansk teater. Den första

danska teatern öppnades 23 sept.

1722 i Lille Grönnegade i

Köpenhamn och uppstod som en

motvikt mot de utländska trup-

per, som sedan länge spelat i

huvudstaden. Teaterns ledare,

René Montaigu, var visserligen

fransman, men skådespelarna
voro danskar, språket danska, och

i Holbergs komedier erhöll teatern

strax från början en nationell

repertoar. Svårigheter av olika

slag, främst ekonomiska, med-
förde emellertid 1728 teaterns

nedläggande, och först 1747 åter-

uppstod, ånyo under Holbergs
medverkan, "den danske Skue-
plads", som f. å. inflyttade i en

ny, av Eigtved uppförd byggnad
vid Kongens Nytorv. 1772 över-

togs teatern, som 1750—70 lytt

under magistraten, av konungen
och blev Det kongelige Teater.

Samtidigt blev det danska skåde-

spelet, som tidigare fått dela

plats med italiensk opera och en
fransk hovtrupp, ensamrådande
på scenen, men nya konkurrenter
infunno sig snart i en inhemsk
opera och balett, som ännu äro
förenade med talscenen. — Reper-
toaren, i vilken Holbergs verk bil-

dade en grundstomme, stod under
1700-t:8 alut högt och visade ett

starkt nationellt inslag. Under
1800-t:8 början förhärskade
Kotzebues pjäser, trots roman-
tikens genombrott med Oehlen-
schläger och Shakspere, och veko
först på 1820-t. för den Hei-
bergska vaudevillen och den
franska komedin (Scribe), gom
sedan i förening behärskade sce-
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nen till omkr. 1870, varefter den
Ibsenska dramatiken länge satte

sin prägel på repertoaren. — Den
danska teatern har fostrat en
rad lysande skådespelare och ut-

bildat en fast tradition, särskilt

inom komedin. Under den äldsta

perioden framträdde bl. a. Rose,
Londemann och Caroline Walter,
under 1700-t:s slut den mång-
sidige Schwarz och Rosing. Un-
der 1800-t;8 början var Ryge den
främste tolkaren av Oehlen schla-
gers hjälteroller, medan teatern

samtidigt hade en fin komiker i

Frydendahl. Till den följande

periodens främsta skådespelare
hörde Rosenkilde, som särskilt

framträdde i vaudevillen, den
geniale Holbergtolkaren Phister

och Johanne Louise Heiberg,

under lång tid teaterns främsta
kvinnliga kraft. Under 1800-t:s

senare del märkas bl. a. bröderna
Olaf och Emil Poulsen, Karl
Mantzius, Betty Hennings och
Betty Nansen. — Även inom ope-

ran och baletten räknar den
danska teatern framstående
namn. Den sistnämnda konst-

arten, som grundlagts av Galeotti

på 1700-t., nådde genom Bournon-
ville i början av 1800-t. en natio-

nell utveckling. — 1849 lades Det
kongelige Teater under undervis-

ningsministeriet och har sedan
styrts av en på olika sätt sam-
mansatt direktion (dess förste

direktör var J. L. Heiberg). Den
gamla, 1773—74 ombyggda, tea-

tern på Kongens Nytorv ersattes

1872—74 av en ny, av V. Dahle-
rup och Ove Petersen uppförd,

byggnad (se ill. till Köpen-
hamn). Det kongelige Teater

åtnjuter statsunderstöd ; ur-

sprungligen hade det privilegium

på alla stycken, som uppförts

på dess scen, men 1889 in-

gkränktea denna rätt till förmån

för privatteatrarna, av vilka de
förnämsta äro Casinoteatret (den

äldsta, grundad 1848), Folke-

teatret, Dagmarteatret, Det ny
Teater och Betty Nansenteatret,
alla i Köpenhamn. För såväl Det
kongelige Teater som privatteat-

rarna är repertoaren underkastad
censur men av olika censorer.

Dansk-västindiska öama,
under danska tiden benämning
på de från mitten av 1700-t. till

1917 Danmark tillhöriga öarna
S:te Croix, S:t Thomas och S:t
John (se Antillerna). De
ha tillsammans ett ytinnehåll av
359 kvkm. och omkr. 26,000 inv.

Danskön, liten ö på n.v. sidan

av Spetsbergen, varifrån S. A.
Andrée 1897 företog sitt försök

att i baUong nå nordpolen.

Danssjuka {chore'a, S:t Veits

dans; namnet föranlett därav att

1418 i Strassburg ett antal av

denna sjukdom ansatta tillfrisk-

nade efter bön och åkallan i den
helige Vitus [Veits] kapell)

förekommer mest hos barn men
även hos äldre och tre gånger

så ofta bland kvinnor som bland

män. Den är säkerligen reuma-
tisk, ty lederna och hjärtat äro

ofta angripna. Sjukdomsgiftet

angriper tydligen de motoriska

centra i hjärnbarken, ty huvud-
symtomet är en muskeloro, som
kan stegras till våldsamma, oord-

nade rörelser, vilka ej lämna den
sjuke någon ro och hindra både
sömn och ätande. Symtomen äro

dock i allmänhet mindre svår-

artade och inskränka sig till

slängningar med armar och ben,

grimaser, osäker fattning av före-

mål och osäker gång, varjämte

rörelserna bruka upphöra under

sömnen. Talet är sluddrande; i

sällsynta fall uppträda afasi^ (se

d. o.) och förlamning, vilka
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dock båda småningom försvinna.

— Ho» bam missuppfattas sjuk-

domen ofta som okynne, vilket

kan föranleda skadliga bestraff-

ningar. Barnet bör naturligtvis

tvärtom behandlas milt; skol-

gång bör absolut avbrytas; frisk

luft och kraftig föda äro av vikt.

Läkare bör anlitas för erhållande

av lämplig behandling.

Dansvisa, se Folkdans.
Dansö'r (fr. danseur), dan-

sare. — D a n 8 ö' s (fr. dan-
seuse), danserska.

Da'nte Alighie'ri, f. i Florens
1265, d. i Ravenna 1321, italiensk

diktare, tillhörde en ansedd fa-

milj och åtnjöt under sin upp-
växt undervisning av den lärde

Brunetto Latini. Redan tidigt

började han taga del i det offent-

liga livet, 1295 blev han medlem
av de hundrades råd, och 1300
var han en av staden Florens 12

priorer (ledare av stadsförvalt-

ningen). D:s parti, de s. k.

"vita" {bia'nchi), blev emellertid
inom kort övervunnet av sina

motståndare, de "svarta" {ne'ri),

och jämte sina partikamrater
ställdes Dante till ansvar för sin

förvaltning, dömdes skyldig,

och förvisades för livstiden från
Florens. Under de år, som följde,

förde D. ett ostadigt vandrings-
liv i norra Italien, tidtals uppe-
hållande sig i Verona; sina sista

är tillbringade han i Ravenna,
vars härskare Guido da Polenta
var honom bevågen. D. begrovs i

kyrkan S. Francesco i Ravenna.
(Numera är hans grav i ett

mausoleum bredvid kyrkan.)
Han var förmäld med Gemma
Donati, av en känd florentinsk
familj, och hade med henne flera

barn. — Det tidigaste oss be-

kanta alstret av D:s författar-

skap är den självbiografiska
skildringen Vi'ta nuo'va, vilken

jSsO!

Dante Alighieri. Fresk av Giotto 1

Palazzo del Podestä i Florens.

torde ha tillkommit på 1290-t.

Utgångspunkten för denna är

D:s kärlek till en under namnet
Beatrice omtalad ung kvinna,

säkerligen identisk med den år
1290 avlidna Beatrice Portinari,

dotter till den florentinske

patriciern Portinari. Verket ut-

göres av en cykel dikter samman-
knutna genom prosaskildringar

och kommentarier. Under tiden

närmast efter landsförvisningen

synes D. ha ägnat sig åt veten-

skapliga studier, vilka satte

frukt i det lärda verket II Con-
vi'vio (Gästabudet), där D. söker
giva en encyklopedisk överblick

över sin samtids vetande främst

på det filosofiska området. Ver-

ket blev emellertid aldrig full-

bordat. Sin politiska åskådning
framlade D. i arbetet De mona'r-

chia; han uppställer här grund-

satsen om den kristna, univer-

sella kejsarmaktens nödvändig-
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Dante utanför Florens. Fresk av Domenlco dl Michellno I domkyrkan 1 Florens

het för Italiens räddning ur in- {Infe'rno) och skärselden {Purga
bördeskrig och anarki. D. hyllade to'rio), vid vars gräns han möte
varmt den unge kejsar Henrik VII Beatrice själv, vilken leder ho-

av Luxemburg vid hans ankomst nom upp genom paradisets alla

till Italien och sörjde bittert vid sfärer ända till den högsta em-
hans förtidiga död (aug. 1313). pyrén. Jämte skildringen av de

Ett märkligt, först i senare tid olika straff- och reningsorterna

bekant verk är skriften De vul- i helvetet och skärselden samt
ga'ri eloque'ntia, i vilken D. tar salighetsgraderna i paradiset in-

till orda för folkspråkets använ- rymmer dikten talrika episoder

dande i litteraturen, där det vid av olika karaktär, knutna till

i

D:s tid var helt och hållet un-

danträngt av latinet. — Vid si-

dan av dessa arbeten sysselsätter

honom under hela senare delen

av hans liv det verk, som mer
än allt annat burit hans namn

skilda individer, med vilka D.

på sin vandring sammanträffar;
dessutom förekomma även i dik-

ten (särskilt i ParadVso) ett fler-

tal längre framställningar av
filosofiskt och teologiskt inne-

till eftervärlden, nämligen hans håll, återgivande den teologiska

stora visionsdikt DivVna Comme'- uppfattning D. vunnit under

dia {Divina, gudomlig, började sina studier i skolastikens teo-

den kallas först på 1500-t.). Han logi, framför allt i Tomas av

skildrar här, huru han, förvillad Aquinos system. Nyligen har

i världslighet och synd, genom man påpekat, att även arabisk

Beatrices ingripande av diktaren spekulation påverkat D. och att

Vergiliua föres genom helvetet han tagit vissa intryck av den

1
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islamitiska mystiken. — D. är

icke blott medeltidslitteraturens

oomstritt största namn utan

även en av de mest betydande

diktare, som någonsin funnits.

V"ad som i främsta rummet frap-

perar hos honom är hans utom-
ordentliga språkliga genialitet

och den oerhörda kraften i hans
skildringar, varpå berömda exem-

pel finnas särskilt i Inferno

(mötet med Paolo och Fran-

cesca, samtalet med Farinata
degli Uberti). Men även det ly-

riska, stämningsskildrande ele-

mentet behärskar han med mäs-
terskap. I detta hänseende äro

redan episoderna i Vita nuova
fulländade; ytterligare prov på
denna sida av hans konst finnas

i Purgatorio, bl. a. i den första

sången med dess skildring av

skärseldsberget och i de sista

sångerna (mötet med Beatrice på
skärseldsbergets topp). Emeller-

tid ligger D : s oerhörda betydelse

icke endast på det rent litterära

området. Politiska, sociala och

kyrkliga konflikter hade hos 12-

och 1300-t:s människor fram-

kallat en stark längtan efter

förnyelse och förbättring (refor-

matio, som det hette i tidens

språkbruk). Denna riktning re-

presenteras särskilt av den
helige Bonaventura, den kala-

briske mystikern Joachim da
Fiore, den helige Franciscus av
Assisi och hans lärjungar m. fl.

I samlad och konstnärligt för-

ädlad form framträder samma
tendens i D:s diktning. Här-
igenom kommer D. att framstå

som en av upphovsmännen till

renässansen. — D:s verk finnas

utgivna i otaliga upplagor, och

flerstädes både i och utom
Italien ha sällskap bildats för

att främja utforskandet av hans
liv och verk. Till sv. är Vita

Georges Danton, Samtida målning.

nuova översatt av Wulff, Kome-
din av Loven, Lidforss, Bring och

Norlind.

Danton [dar)tå'ij ] , Georges
Jacques, f. 1759, d. 1794,

fransk revolutionsman, urspr.

advokat. D. anslöt sig vid revo-

lutionen 1789 till Cordelier-

klubben (se d. o.) 1790. Stödd

på den mest radikala och hand-
lingskraftiga delen av Paris' be-

folkning, lyckades D. ombilda
Paris' kommunalråd till sitt

lydiga verktyg. Han var trol.

den ledande i det folkupplopp,

som 10 aug. 1792 medförde mo-
narkins störtande. Därefter blev

D. justitieminister, och då de ut-

ländska makternas arméer ryckte
in i Frankrike, blev han själen i

försvaret mot revolutionens yttre

och inre fiender. Med sina eldiga

tal kallade D. folket till fanorna
och sände arméer mot de hotade
gränserna. Samtidigt uppeggade
han hänsynslöst pöbeln till kamp
mot revolutionens inre fiender,

vilket ledde till de ohyggliga
"septembermorden" (1792) på
Paris' rojalister. D. var i utrikes-

politiken klok och besinningsfull;
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Danviks hem.

han sökte skilja Preussen från

Österrike och hålla England utan-
för koalitionen mot Frankrike; i

den inre politiken ville han intaga
en mellanställning mellan Eobe-
spierres radikala flygel och giron-

disternas moderata. Girondister-

nas hat till D. omintetgjorde
detta försök, varför D. tvangs
att medverka till deras störtande

(2 juni 1793). Med Eobespierre,

som nu fick makten, kunde han
likväl ej samarbeta och drog sig

därför tillbaka. Då han 1794
upptog kampen mot terrorister-

na, blev han trots ett lysande
försvarstal dödsdömd och avrät-

tad. D. har ofta behandlats i

litteraturen, bl. a. i dramer av
G. Biichner och Romain Rolland.

Danviks hem, ålderdomshem
i Nacka församling, inrymt i en
1911—15 efter ritningar av Aron
Johansson uppförd slottslik bygg-

nad på s. sidan av inloppet till

Stockholm. Det är beräknat för

omkr. 300 personer i hel- 1. halv-

privata rum samt allmänna salar.

Institutionen ledes av kungl. di-

rektionen över Danviks liospital.

som inrättades 1551 av Gustav 1

som en fortsättning av det av S:t
Klaras nunnor ledda Helgeands-
huset på Gråmunkehohnen i

Stockholm. Stiftelsens huvud-
ändamål har alltid varit att be-

reda fristad åt ålderstigna, sär-

skilt från Stockholms stad; från

1600-t. var dock därmed förenat

Danviks dårhus, som 1861 flytta-

des till Konradsberg; under kor-

tare tider ha även funnits speci-

ella sjukavdelningar och barn-

hem. D : s ekonomi vilar på gamla
räntor och anslag av kronomedel,
donationer i fastigheter och kapi-

tal samt pensionärernas avgifter.

Danville [d8e'nnvill]. 1. Stad i

ö. Illinois, För. Stat. Tillverk-

ning av järnvägsvagnar. I när-

heten kolgruvor. 34,000 inv. —
2. Stad i Virginia, För. Stat.

Tobaksindustri. 22,000 inv.

Danzig [da'ntsi§], po. Gdansk,
den fria staden D., fristat

vid Danzigbukten i Östersjöns s.ö.

hörn, omfattande staden D. jämte

en rik jordbruksbygd kring Weich-

selmynningarna. Staten gränsar i

ö. till preussiska provinsen Ost-
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DANZIG
Skala I lemill.

Preussen, i n. till Östersjön, i v.

och 8. till Polen. Staden D. är

belägen vid Mottlau, en biflod till

Weichsel, c:a 7 km. från Öster-

sjön. Från sin glansperiod under
Hanseförbundet äger den kvar
många vackra byggnader, bl. a.

Artushof (uppfört 1477—81, fasa-

den ombyggd 1617), fordom patri-

ciernas samlingshus, numera börs.

Bland flera medeltida kyrkor
märkes den stora Mariakyrkan,
en sengotisk tegelbyggnad, upp-
förd 1401—1502, med Memlings
berömda Yttersta domen (se

M e m 1 i n g) . Det vackra rådhu-
set, urspr. från 1300-t., ombygg-
des på 1500-t. i holländsk renäs-

sans. Ett gammalt, nu restaure-

rat franciskankloster utgör sta-

dens museum och tavelgalleri.

Stadens sydöstra sida flankeras

ännu av väl bibehållna gamla be-

fästningar. Dess viktigaste in-

dustrier äro skeppsbyggeri, järn-

industri, sockerfabrikation samt
bryggeri- och kvarnindustri. Stor
handel med socker, trä och spann-
mål. Av andra städer inom frista-

: tens område märkas Neufahrwas-
ser, hamnstad till staden D.,

belägen vid den västligaste

Weichselmynningen, den stora

badorten Zoppot längre i n.v. ut-

I med kusten, och Tiegenhof i ö.

delen av staten. 1,911 kvkm. Av
fristatens 365,000 inv. komma om-

kr. 195,000 på staden D. — För-

fattning. Enligt Veriaillesfreden

1919 är D. en "fri stad" under
N. F:8 beskydd. Genom en Paris-

konvention nov. 1920 är dess för-

hållande till Polen ordnat. D. har
därigenom blivit en suverän stat,

Freistaaty som är folkrättsligt,

men icke statsrättsligt förenad
med Polen, vilket handhar statens

yttre angelägenheter, särskilt dess

diplomatiska och konsulära re-

presentation. N. F. representeras

i D. av en överkommissarie.
Tvistefrågor mellan D. och Polen
avgöras av denne, från vilken

kan vädjas till förbundsförsam-
lingen i Geneve. Sedan 1922
ingår D. i det polska tullom-

rådet men har fortfarande tyskt

mynt samt eget postväsen. D.
styres av en senat och en folk-

församling, Volkstag, med 22,

resp. 120 ledamöter. Senatens

ordförande och 9 av dess med-
lemmar utgöra D:s regering.

— Historia. Staden D. är känd
sedan 900-t:s slut, då den var
residens för Pomerellens hertigar.

Efter den siste hertigens död 1294

tillföll den Polen men besattes

1309 av Tyska orden. Näst Lii-

beck var D. under den senare

Panzi^. Artushof.
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Danzig. T. v. Rådhuset. — T. b. "Die länge Briicke".

medeltiden Östersjöns största och
mäktigaste stad, särskilt på
grund av den stora spannmåls-
exporten från Polen till Väst-
Europa. Såsom medlem av Hanse-
förbundet från 1358 intog D.

en nästan självständig ställning

och stod i intim politisk och
ekonomisk förbindelse med Sve-

rige, som det understödde i stri-

derna mot Danmark. 1454 bröt

sig D. loss från Tyska orden och

valde till sin skyddsherre Kasi-

mir IV av Polen, vilken gav sta-

den mycket vidsträckta privi-

legier och en fullständig auto-

nomi inom den polska staten.

Av ekonomiska skäl fasthöll se-

dan den protestantiska och tyska

staden vid bandet med det ka-

tolska Polen och hävdade sitt

oberoende under Gustav II Adolfs

och Karl X Gustavs polska krig.

Vid Polens andra delning 1793

Danzig. Mariakyrkan.

tillföll D. Preussen, som förlora-

de det 1807 i Tilsitfreden, enligt

vilken D. med angränsande om-
råde blev en fristat under fransk

guvernör. Efter en lång beläg-

ring måste fransmännen 1813

utrymma staden, som 1814 åter

kom under Preussen. D. blev

sedan centrum för West-Preussens
förvaltning, men dess handel med
Polen hindrades genom tullgrän-

sen mot detta land. Vid faststäl-

landet av den efter världskriget

återupprättade polska republi-

kens gränser begärdes från polskt

och franskt håll, att D. skulle in-

förlivas med Polen, som önskade

D. som östersjöhamn. D:s tyska

befolkning motsatte sig stadens

införlivande med Polen, varför

på brittiskt förslag i Versailles

freden bestämdes, att D. skulle

konstitueras som en "fri stad".

Den nya fristaten kom under

brittiskt inflytande, i det N. F:s
överkommissarier hittills varit

engelsmän.

Danziger Gått, ö. delen av s.

inloppet till Stockholms skär-

gård, mellan Landsort och Utö.

Da'phne, se T i b a s t.

Da'phnia, se Vattenlop-
por.
Da Po'nte, Lorenzo, f.

1749, d. 1838, italiensk förfat-

tare, skrev texter till bl. a. Mo-

<

J
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zarts operor Don Juan och Figa-

103 bröllop.

Dapsang, topp i Karakorums
bergmassiv, i n. delen av britt.

Indien. 8,070 m.

Dar, ord, som i nubiskan be-

tyder land, i arabiskan boning.

Ingår i en del geografiska namn.

Dar as-Salam ("fridens bo-

ning"), huvudstad i Tanganyika-
territoriet, vid Indiska oceanen s.

om Sansibar, före världskriget

huvudstad i Tyska öst-Afrika.

Intogs av engelsmännen sept.

1916. 15,000 inv., till största de-

len infödda.

Darboux [darbo'], Jean
G a 8 t o n, f. 1842, d. 1917, fransk

matematiker, professor vid Sor-

bonne, utgav framstående arbeten

i geometri.

Dardanellerna. 1. Slott vid

sundet mellan Marmarasjön och
Egeiska havet. — 2. Även nämn-
da sund, förr kallat Hellesponten,

begränsat i n.v. av halvön Galli-

poli, i s.ö. av Mindre Asiens fast-

land. 65 km. långt, på smalaste
stället endast 1,3 km. brett. —
D. utgöra jämte Bosporen en
synnerligen viktig trafikled; den
makt, som behärskar dem, kon-
trollerar förbindelsen mellan
Svarta havet och Medelhavet.
Sundet har även haft stor bety-

delse för förbindelsen mellan
Mindre Asien och Balkanhalvön;
Xerxes och sedermera turkarna
inkommo över D. i Europa. På
1600-t. började befästningar upp-
föras, avsedda att tillförsäkra

Turkiet makten över sunden. Tur-
kiet ansåg sig också länge kunna
godtyckligt reglera trafiken ge-

nom D., vilket vållat många kon-
flikter och framkallat internatio-

nella bestämmelser angående rät-

ten till sundens begagnande för

trafik (se härom Turkiet).
Moderna, under 18- och 1900-t.

uppförda spärrfort möjliggjorde
under världskriget D:s spärrning.

Vid Turkiets fredsbrott nov. 1914
blockerades D. omedelbart av en
brittisk flotta. Efter fåfänga för-

sök att forcera sundet beslöt man
att söka betvinga befästningarna
vid sundet från landsidan (se

Gallipoli). Genom vapen-
stilleståndet i Mudros 30 okt.

1918 överlämnade turkarna be-

fästningarna vid sundet åt de
allierade, vilkas flottor inlöpte

till Konstantinopel.

Darda'ner, eg. ett med troja-

nerna förbundet folk. D. använ-
des i äldre poetisk litteratur att

beteckna trojanerna.

Da'rdanos, forntida stad på
Hellespontens (Dardanellernas)

asiatiska kust, i vilken 84 f. Kr.
en fred slöts mellan Sulla och

Mitridates.

Da'rdanos, enligt grekiska

mytologin en son till Zeus, som
blev stamfader för den trojanska

konungaätten, vars medlemmar
ofta kallas dardanider. Jfr

A e n e a s.

Da'rdel. 1. Fritz v. D., f.

1817, d. 1901, officer, hovman
och konstnär, 1864—82 över-

intendent, 1864—8.5 preses i

Konstakademin, 1867—92 ordf.

i Nationalmusei nämnd. Verk-

Den kinesiska ambassaden på National-
museum 1866. Lavering av Fr. v.

Dardel.
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Den döende dandyn. Målning av Nils
Dardel.

sam konstfrämjare på, olika om-
råden väckte D. bl. a. förslag om
upprättandet av Svenska slöjd-

föreningens konstindustrimuse-
um, som nu utgör stommen i

Nationalmusei konstindustriella

samlingar. Begåvad dilettant,

särskilt karikatyrtecknare. Drs
underhållande Minnen och Dag-
boksanteckningar utgåvos 1911
—13, resp. 1916—20. — 2.

Nils D., f. 1888, den föreg:s

sonson, målare. D., som tillhör

den av expressionismen påverka-
de generationen, intar en sär-

ställning inom denna genom sin

bisarra berättarbegåvning, som
med förkärlek uppsöker excen-

triska och makabra motiv. Utom
målningar i en oftast orientaliskt

färggnistrande stil har han för

Svenska baletten utfört dekora-

tioner till baletterna "Dårhuset"
och "Midsommarvaka".

Darei'os (grek.; lat. Dari'us)

;

persiska konungar av akemeni-
dernas ätt. Se Persien.

Dareja'ves, den hebreiska, i

G. T. förekommande formen för

Dareios (se Persien).
Dar es-Salaam, en annan form

för Dar as-Salam (se d. o.).

Daretorp, socken i Skarab. 1.,

jämte Velinge och Brandstorp
pastorat i Skara stift. 1,120 inv.

Darfur, landskap i v. delen

av Anglo-egyptiska Sudan. Se
Sudan.

Dariel, D a r j a 1, bergpasa
över Kaukasus, n. om Tiflis.

2,379 m. ö. h. Viktig trafikled

(den av ryssarna anlagda, 1893
öppnade s. k. grusinska härvä-
gen).

Da'rienbukten, vik i s.v. delen
av Karibiska havet mellan Pa-
namanäset och Syd-Amerikas
fastland.

Dari'us, se Dareios.
Darja, persiskt ord, som bety-

der flod, sjö, ingår i västasiatiska

flodnamn, t. ex. Syr-Darja, Amu-
Darja.

Darjiling, Darjeeiing
[dadji'ling], stad i ett distrikt

med samma namn i britt. Indien

på Himalayas sydsluttning, belä-

gen 2,180 m. ö. h. Sanatorium
( Edensanatoriet) , sommarresi-
dens för Bengalens guvernör.

19,000 inv.

Da'rlehenka'ssenscheine, 1 å -

nekassesedlar, benämning
på de sedlar, som de i Tyskland
5 aug. 1914 återupprättade
lånekassorna fingo rätt

att utgiva mot säkerhet av
värdepapper och varor. Där-
igenom att tyska riksbanken till-

läts att inräkna D. i sin guld-

kassa och därpå grunda en tre

gånger så stor egen sedelutgiv-

ning, kunde banken, med for-

mellt iakttagande av en tredje-

dels "guldtäckning", öka sin

sedelutgivning praktiskt taget

obegränsat. Jfr Lånekassa,
Sedelbank, Sedelutgiv-
ning.

Darling [daling], biflod till

Murrayfioden i s.ö. Australien,

världsdelens längsta flod, upprin-

ner på v. sidan av Austral-

Alperna. Längd 2,450 km.

Darling Range [da'ling

rejnd]], bergskedja, som följer
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Darmstadt. Luisenplatz med Ludvig I:s

monument. I bakgrunden slottet.

Väst-Australiens s.v. kust.

Högsta toppen, Mount William,

har en höjd av 1,122 m.

Darlington [dalingtön], stad

i Durham, England. D. har varit

ett av kväkarnas högkvarter i

England. 1825 öppnades från D.

till Stockton världens första järn-

väg. 65,000 inv.

Darlingto'nia, se Inse k t -

ätande växter.
Da'rmstadt, huvudstad i tyska

fristaten Hessen, Tyskland, vid

foten av Odenwald, 31 km. s. om
Frankfurt am Main. 80,000 inv.

D:s märkligaste byggnad är det

flera gånger om- och tillbyggda

slottet, vars äldsta delar bar-

nstämma från medeltiden, och

som bl. a. innehåller ett bibliotek

(600,000 bd.). Det av A. Messel
1906 uppförda museet hyser bety-

dande konst- och kulturhistoriska

samt naturvetenskapliga sam-
lingar. Den konstfrämjande
storhertig Ernst Ludvig skapade
konstnärskolonin på Mathilden-
höhe med byggnader av Olbrich,

Behrens m. fl., vilka varit av be-

tydelse för utvecklingen av en

^tiäiiHIiflBi
Darmstadt. Emst-Ludwig-Haus. Av J.

Olbrich.

Henry Darnley. Samtida målning.

modern arkitektur och inred-

ningsstil. Järnindustri samt
fabrikation av kemikalier och
mattor. Berömd teknisk hög-

skola. D., som blev stad 1330,

kom 1479 under Hessen och har
sedan 1567 varit residens- 1.

huvudstad.

Darnley rda'nli] , Henry
S t u a r t, lord D., earl av K o s s,

hertig av A 1 b a n y, f. 1545, d.

1567, ingick 1565 giftermål med
sin kusin Maria Stuart, Skott-

lands drottning, och var fader till

hennes son Jakob I. Se vidare
Mari a, drottningar av Skott-
la/nd.
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Fläckig darr-rocka (^/n av nat. storl.).

Darrgräs 1. skälvgräs,
Bri'za me'dia, ett i vårt land
allmänt gräs med hj ärtlika, nå-

got hoptryckta småax, som sitta

på hårfina vippgrenar. Av vinden
sättas axen lätt i rörelse (därav
namnet). Några arter av släktet

Briza från södra Europa odlas
som prydnadsväxter.

Darrmal, se Malfiskar.
Darr-rockor, elektriska

r o c k o r, Torpedi'nidae, en fam.
rockor med kort, tjock stjärt

samt rundad kropp utan taggar
och fjäll. Medelst elektriska stö-

tar, alstrade av ett å ömse sidor
av huvudet beläget organ, be-

döva 1. döda D. sitt av smärre
fiskar bestående byte och för-

svara sig mot fiender. D. finnas
huvudsakligen i varmare hav. En
av de mest kända är den 1,5 m.
långa, Torpe'do marmora'ta,
bl. a. i Medelhavet.

Darrål, se Oatariophysi.
Dartmoor [da'tmo8], granit-

platå i Devonshire, b.v. England.
Medelhöjden uppgår till 500 m.,

och de högsta topparna nå över

600 m.
Dartmouth [da'tm8thl,

hamnstad i Devonshire, England,

vid Engelska kanalen, med en
stor nybyggd sjökrigsskola, öpp-
nad 1905. 7,000 inv.

Darwen, Över Darwen
[&o'v9 da'oen], stad i Lanca-
shire, mell. England, vid floden

D. 30 km. n.v. om Manchester.
Masugnar, pappersbruk och
bomullsfabriker. I närheten kol-

gruvor och stenbrott. 38,000 inv.

Darwin [da'oinl. 1. Er as-
mus D., f. 1731, d. 1802, eng.

läkare och naturforskare, genom
sitt arbete Zoonomia (1794—96)
en av Charles D:s förelöpare. —
2. Charles KobertD., f.

1809, d. 1882, den föreges son-

son, engelsk naturforskare. D.
studerade först medicin i Edin-
burgh och sedan teologi i Cam-
bridge. Starkt naturvetenskapligt
intresserad, övergav han emeller-

tid dessa studier för att som
naturforskare medfölja det engel-

ska krigsfartyget Beagles världs-

omseglingsexpedition (1831—36).

Han fick därunder tillfälle till

bl. a. omfattande zoologiska och
geologiska studier och därmed
idén till sin utvecklingsteori, den

Charles Darwin. Etsninjt av G. Mercier.

1
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8. k. darwinismen (se Ut-
vecklingslära). Efter hem-
komsten utgav D. flera mycket
betydelsefulla avhandlingar, ss.

The structure and distribution

of coral reefs (1842) och Mono-
graph of th-e Cirripedia (1851

—

54). Först 1858, då A. R. Wal-
lace stod i begrepp att utgiva
en avhandling med i huvudsak
samma utvecklingsteori, publice-

rade D. samtidigt det väsentliga

av sin egen teori. Året därpå ut-

kom en bredare framställning av
denna teori under titeln On the

origin of species by means of na-

tural selection, or the preserva-

tion of favoured races in the

struggle for life (Om arternas upp-
komst, 1871; förk. övers. 1919,

2:a uppl.). Detta verk åtföljdes

sedermera av The variation of
animals and plants under dome-
stication (1868), The descent of
man and selection in relation to

sex (1871; Människans härled-

ning och könsurvalet, 1872) m. fl.

Sina senare år ägnade D. framför
allt åt botaniska, särskilt växt-

fysiologiska studier. — 3. Sir

George Howard D., f. 1845,
d. 1912, den föregrs son, engelsk
astronom, prof. i Cambridge 1883.

Arbeten ang. det inflytande, tid-

vattnet på en himlakropp har på
dennas form och rörelser.

Darwini'sm, se Utveck-
lingslära.

Da'sio, Maximilian, f

.

1865, tysk medaljgravör, målare
och grafiker, en av förnyarna av
den tyska medaljkonsten genom
sin reaktion mot den moderna
maskintekniken och sitt upp-
tagande av gamla italienska och
tyska förebilder.

Da'sjkova, Jekaterina
Romanovna, f. grevinna
Vorontsova, f. 1743, d. 1810,
rysk furstinna, stiftade 1783

Ryska akademin, för ryska språ-

kets vård, samt nedlade ett ener-

giskt arbete för undervisnings-

väsendets höjande och för livli-

gare förbindelser med den väster-

ländska kulturen. Hennes memo-
arer utkomm o på svenska 1916.

Das junge Deutschland
[jo'nge då'jtsjlant], en omkr.
1830 framträdande, i politiskt

hänseende radikal litterär rikt-

ning i Tyskland. Se Tysk
litteratur.

Dass, Petter, f. 1647, d.

1708, norsk skald av skotsk här-

komst, präst i n. delen av Norge,
gav i sitt märkligaste arbete.

Nordlands Trompet, en versifie-

rad realistisk beskrivning av sin

hembygds natur och folkliv.

Dasyme'ter (av grek. dasy's,

tät, me'tron, mått) 1. våg-
manometer, en av O. v. Gue-
ricke uppfunnen våg, på vars

armar två lika tunga men olika

stora kulor äro upphängda. Om
denna våg sättes in under recipi-

enten i en luftpump, sjunker den
vågarm, som uppbär den större

kulan, allt eftersom luften utpum-
pas. I verkligheten är nämligen
denna tyngre än den andra kulan,

ehuru den i luft på grund av luf-

tens upptryck (lyftkraft, jfr

Arkimedes' princip) sy-

nes lika tung som den mindre
kulan. D. kan användas för be-

stämning av lufttrycket.

Dasypeltis sca'bra, en 80 cm.
lång, icke giftig, afrikansk snok.

Den livnär sig av fågelägg, vilka

krossas i ormens matstrupe av
de 27 främsta ryggkotornas fram-
åtriktade taggutskott, vilka ge-

nomborra matstrupens vägg.

Da'sypus, se Bältdjur.
Da'ta (lat., plur. av da'tum),

givna omständigheter, uppgifter
(om tid). — D. et acce'pta,
lat., utgifter och inkomster.
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Flodlandskap. Målning av F. Daubigny.

Date'ra, utsätta datum, dag-

teckna. — D. sig, förskriva sig

(från).

Dativ (lat. daWvus, av da're,

ge), se Kasus.
Da'to (av lat. da'tum), inne-

varande dag. — Datoväxel,
se Växel.

Da'to, E d u a r d o, f. 1856, d.

1921, spansk politiker. 1899 och
1902—03 medlem av Silvelas mi-
nistärer. Bildade 1913 en libe-

ral, för sociala frågor intresserad

grupp inom det konservativa par-

tiet. Konseljpresident 1913—15,

1917 och 1920—21. D. förde

under världskriget en strikt

neutralitetspolitik. Då han ämna-
de genomföra en undantagslag-
stiftning mot syndikalisterna,

blev han mördad av dessa.

Datum (lat. da'tuin, givet),

dygnets ordningsnummer i måna-
den jämte dennas namn. I sin

ursprungliga betydelse sattes for-

dom datum framför dag och år i

officiella handlingar (jfr: Lag,

given Stockholms slott den 9 juli

1921) och fick därigenom sin nu-

varande innebörd.

Datumgräns. Alla meridianer

på jorden ha olika tid, enär solen,

på grund av jordens rörelse kring

sin axel, under dygnet (skenbart)

vandrar över himlen från den ena

meridianen till den andra. Ett ur

kommer därför att visa för sen

tid, då man reser från v. mot ö.,

under det motsatsen äger rum vid

resa från ö. mot v. Vid resa runt -

hela jorden har man "förlorat"

ett helt dygn (24 timmar), om
man rest i västlig riktning. (Det-

ta konstaterades redan vid den

första världsomseglingen, då Ma-
galhäes' expedition vid hem-
komsten räknade 9 juli 1522 i

stället för 10.) Sjöfarande korri-

gera detta genom att vid passe-

randet av 180 :e meridianen från

Greenwich vid resa mot v. hoppa
över en dag och vid resa mot ö.

låta två dagar erhålla samma
datum. Orter, belägna på olika

j
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sidor om D. omedelbart intill

denna, ha samtidigt olika datum.

Av praktiska skäl har den verk-

liga D. erhållit ett från 180 :e

meridianen något avvikande för-

lopp, så att Tongaöama, som
ligga ö. om denna meridian,

räkna "asiatisk tid", Aleuterna,

som ligga v. om densamma,
"amerikansk tid". Om D:s läge

se kartan över Australien.

Datu'ra, se Spikklubba.
Daubenton [dåbagtå'i)],

Louis Jean Marie, f. 1716,

d. 1799, fransk naturforskare,

prof. i Paris (1795), de Buffons

medarbetare och förf. till en

mängd arbeten i jämförande ana-

tomi, växtfysiologi, mineralogi

m. m.

Daubigny [dåbinji'], Char-
les FranQois, f. 1817, d.

1878, fransk landskapsmålare. D.,

som tillhörde Barbizonskolan (se

d. o.), hämtade sin konstnärliga

inspiration främst från land-

skapet kring de stora franska

floderna, särskilt Seine och Oise.

Hans konst karaktäriseras av en
fin och omedelbar naturuppfatt-
ning, en intim stämningspoesi
och en säker förmåga att skildra

landskapets atmosfäriska förhål-

landen.

Daubrée [dåbre']. Gabriel
Auguste, f. 1814, d. 1896,

fransk geolog och mineralog, prof.

i Strassburg och Paris, general-

inspektör för de franska bergver-

ken. C:8 undersökningar rörande
mineralbildning m. m. ha varit

av stor betydelse.

Dau'cus, se Morot.
Daudet [dådä']- 1. Er nes t

D., f. 1837, d. 1921, fransk för-

fattare, journalist och historiker

av rojalistisk läggning, har i

Mon frére et moi (1882) skildrat

sitt och sin broders liv. D. har
utgivit ett stort antal historiska

Alphonse Daudet. Etsning efter foto-
grafi.

arbeten, bland vilka märkes
Histoire de Vemigration. — 2.

A 1 p h o n s e D., f. 1840, d. 1897,
fransk författare, den föregrs
broder. D. är en av den natura-
listiska riktningens förgrunds-
figurer men röjer i sitt syd-

franskt livliga temperament, sin

optimistiska livssyn och sin sen-

timentalitet från riktningen av-

vikande egenskaper. Dessa fram-
träda redan i hans första roman,
den av Dickens påverkade Le
petit chose (1868; Lille parvelns
historia, flera sv. övers.) och
prägla särskilt hans provensalska
berättelser Lettres de mon moulin
(1869) och de skämtsamt satiri-

ska Tartarinböckerna {Aventures
prodigieuses de Tartarin de Ta-

rascon, 1872, med dess fortsätt-

ningar). Betydelsefullare äro D:s
skildringar av modernt franskt

samhällsliv, inledda med Fro-

mont jeune et Risler ainé (1874;

Fromont j : r och Risler s : r,

1875), som följdes av Num^

5. — L e I. III.
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Roumestan (1880, sv. övers.

1881), Sapho (1884) och LHmmor-
tel (1888; En odödlig, s. å.), den
senare en satirisk skildring av
Franska akademin. En del av D:8
romaner och noveller äro av ho-

nom själv dramatiserade; direkt

skriven för scenen är bl. a. den
genom Bizets musik kända UAr-
lésienne (1872; Flickan från Ar-

les, 1891). — 3. Leon D., f. 1867,

den föreg:s son, fransk förfat-

tare, deputerad 1919. D. är den
monarkistiska rörelsens ledare

och redaktör för dess huvud-
organ, Uaction frangaise. Utom
en rad romaner har han bl. a.

skrivit den mot 1800-t:s sociala

och kulturella åskådning riktade

boken Le stupide XIX:e siécle

(1922).

Daugava, se Diina.
Daugavpils, se Diinaburg.
Daumier [dåmje'], Honoré,

f. 1810, d. 1879, fransk litograf,

målare och bildhuggare, D. är en

av den franska 1800-tal8konstens

stora gestalter och en av alla

Don Quijote. Målning av Honoré
Daumier.

Efter domstolsförhandlingen. Akvarell
av Honoré Daumier.

tiders största karikatyrtecknare.
I sina otaliga litografier, som
han publicerade i olika skämt-
tidningar, bl. a. Charivari (se

d. o.), gisslade han obarmhärtigt
samtidens, främst kälkborgarens,
svagheter. Hans satir röjer en
våldsam och lidelsefull kraft, och
hans form, som ofta betjänar sig

av medvetna överdrifter, höjer
sig till en grotesk monumentali-
tet. D. försökte att helt få ägna
sig åt målning men var för

sitt uppehälles skull tvungen att

återgå till arbetet för skämt-
tidningarna. Hans målningar,
som först på senaste tiden upp-

skattats till sitt rätta värde, röja

samma starka formkänsla och

våldsamma uttryckskraft som
hans litografier. Han arbetar

vanligen med få färger men med
fint sinne för valörerna, teck-

ningen är ofta djärvt antydande,

och formen får i sådana verk som
den berömda Tvätterskan (se iU.

till Fransk konst) och det

i svensk privat ägo befintliga

porträttet av Dumas d. ä. (se ill.

till d. o.) en monumental stor-

het. Ett av hans mest omtyckta,

i en mångfald variationer före-

kommande motiv är Don Quijote

och Sancho Panza. Av D : s skulp-

turer är mest bekant den karika-
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tyrmässiga, impressionistiskt for-

made statyetten Ratapoil.

Daun. 1. WierichPhil-
1 i p pTL o r e n z v. D., f. 1669, d.

1741, furste av Teano, österrikisk

fältmarskalk, erövrade under
spanska tronföljdskriget Neapel,

där han var vicekonung 1707—08

och 1713—19. — 2. Leopold
Joseph Maria v. D., f

.

1705, d. 1766, den föregrs son,

greve, österrikisk fältmarskalk,

vann under det sjuåriga kriget en
seger över Fredrik II vid Kolin
1757 men besegrades s. å. av
denne vid Leuthen. På grund av
sin långsamma krigföring lyc-

kades D. aldrig åstadkomma ett

avgörande i kriget, trots de seg-

rar han sedermera hemförde.

Dauphin [dåfä'g] (lat. del-

phi'nus), titel, som urspr. bars av
vissa furstar i Dauphiné och
efter 1350-t. av konungariket
Frankrikes tronföljare.

Dauphiné [dåfine'], franskt

landskap mellan Khone och Väst-
Alperna, omfattande nuv. depar-

tementen Isére och Hautes-Alpes
samt delar av ett par angrän-
sande. D. genomdrages i ö. av
Dauphiné-Alperna, i v. av Dröme-
Alperna, även kallade Dauphi-
nés kalkalper. D. är på grund av
sin naturskönhet mycket besökt

av turister. — Efter att ha ingått

Landskap från Dauphiné.

i flera olika riken och varit

splittrat i mindre områden kom
D. 1349 under franska kronan
och tilldelades de franska tron-

följarna såsom hertigdöme. Jfr
Dauphin.
Dauthendey [dao'tendaj],

M a X, f. 1867, d. 1918,^tysk för-

fattare. D. debuterade 1895 med
diktsamlingen Ultraviolett, i en
färgrik, impressionistisk stil, som
även utmärker hans romaner och
dramer. Hans många resor förde

honom även till Sverige, dit han
förlagt skådespelen Maja (1908)
och Der Drache Grauli (1911).

Davenport [d8e'vvnpåt], stad

i lowa. För. Stat., vid Missis-

sippi, mitt emot staden Kock Is-

land i Illinois. Järn- och maskin-
v^erkstäder. 55,000 inv.

David, Israels mest berömde
härskare, konung över Juda om-
kr. 1020—1013 och över både
nord- och Bydstammarna omkr.
1013—973 f. Kr. I sin ungdom
kallad till Sauls hov ss. harpo-

spelare (om Goljatberätteisen se

G o 1 j a t) , väckte han snart

dennes avund och måste slut-

ligen fly, varpå han en tid

uppehöll sig såsom fribytare i

Juda bergsbygd, följd av en skara

likasinnade. Efter Sauls och hans
tre äldsta söners död återvände

D. till Juda, av vilken stam han
utsågs till konung, med residens

i Hebron. Sedan Sauls kvarlevan-

de son, Is-Boset, fallit för mör-
darhand, korades D. genom
sändebud från nordstammarna
också till deras konung. D:s
storverk såsom konung över hela

landet äro avkastandet av fili-

fitéernas ok, erövringen av det

dittiUi kananeiska Jerusalem, i

vilket riket nu fick sin huvud-
stad, besegrandet av övriga fient-

liga grannfolk och förbund med
andra, varigenom Israels rike för
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David. T. v. Staty av Donatello. —
T. h. Skulptur i västportalen till kate-

dralen i Chartres.

en tid blev den förnämsta makten
i v. delen av Främre Asien, samt
slutligen i det inre en god sty-

relse, vilket allt kom honom att
framstå såsom den ideale konung-
en, om han också ibland visade
prov på uppbrusande lidelse och
förslagen list. — Senare tider
sågo i D. framför allt den from-
me sångaren, överskrifterna i

Psaltaren, som tilldela D. en hel
rad psalmer, äro emellertid bevis-
ligen mycket sent tillkomna, och
psalmerna själva tydligen fram-
sprungna ur helt andra förhål-
landen (se vidare Psaltaren).
Autentiska prov på D:8 skalde-
konst torde däremot föreligga i

2 Sam. 1: 19 ff., 3: 33 f. — I den
medeltida konsten framställes D.
vanligen som konungen med kro-

na och harpa, i renässanskonsten,
för vilken Davidmotivet ofta blev

en förevändning för framställ-

ningen av den nakna manliga ge-

stalten, som den unge hjälten,

Goljats besegrare (så framför allt

i Donatellos, Verrochios och
Michelangeloa berömda statyer,

se ill. till Bildhuggar-
konst sp. 1529—30).

David (den helige), Väst-

manlands apostel, d. sannolikt

1082. Hade sitt huvudsäte i nuv.

Munktorp. Äminnelsedag 25 juni

(även 15 juli).

David, konungar av Skottland,

se B r u c e och Skottland.
Da'vid. 1. G e r a r d D., f. om-

kr. 1450, d. 1523, holländsk
målare, huvudsakligen verksam i

Briigge, där han utbildade sin

stil under inverkan av Memling.
Hans gestalter äro fyllda av ren

och stilla andakt; märkliga äro

hans landskapsbakgrunder, som
utmärka sig för fin, innerlig

naturuppfattning. Bland hans
målningar, som uteslutande ha
bibliska motiv, märkes Jesu dop
(Briigge). — 2. Christian
GeorgNathanD., f. 1793, d.

1874, dansk politiker, 1830—36
professor i statsekonomi i Kö-
penhamn. D., som 1834 grundade
tidningen Faedrelandet, bedrev
där till en början liberal opposi-

Jesu dop. Målning av Gerard David.
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Sablnskornas bortrövande. Målning av J. L. David.

tionspolitik, närmade sig på
1840-t. de konservativa, motarbe-
tade grundlagen 1848 och förfäk-

tade på 1850-t. helstatspolitiken.

överinspektör för fängelserna
1849—58, chef för Nationalban-
ken från 1858, finansminister
1864—65. — 3. Ferdinand
D., f. 1810, d. 1873, tysk musiker,
kallades av Mendelssohn till Leip-

zig, där han blev en av musik-
konservatoriets stiftare. D. var
en av sin tids förnämsta violi-

nister och en mycket framstående
pedagog. — 4. E d u a r d D., f

.

1863, tysk skriftställare och poli-

tiker, sedan 1903 majoritets-

socialistisk medlem av riksdagen,
1919—20 av nationalförsamling-
en. Var 1919—20 medlem av
Scheidemanns, Bauers och Miil-

lers ministärer. D. framträdde
1903 som betydande partiteoreti-

ker med SoziaUsmus und Land-
wirtschaft, samt utgav 1915 Die
Sozialdemohratie im Weltkriege.

David [davi'dd]. 1. Jacques
Louis D., f. 1748, d. 1825,

fransk målare, den nyklassicis-

tiska riktningens främste repre-

sentant i Frankrike och en av
banbrytarna för det europeiska
måleriet under 1800-t:s förra

hälft. Elev av den starkt klassi-

cistiskt orienterade Vien, till-

hörde D. redan vid början av
sin bana ett mot rokokon fient-

ligt läger. Genom fleråriga stu-

dier i Rom lärde han känna anti-

kens figurstil och genomträngdes
av dess anda. I en rad historiska

kompositioner, begynnande med
Horatiernas ed (1784, Louvre),
som följdes av bl. a. Sahinskor-
nas bortrövande (1799, Louvre),
gav han utgångspunkten för ett

halvt sekels akademiska måleri.

Under revolutionen blev D. den
nya republikens konstnärlige

ledare och förevigade dess marty-

rer i beundrade målningar, ss.

Marat dödad i sitt hadkar (1793,
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Napoleon. Medaljong av F. J. David
d'Angers.

Bryssel) . Trots sitt av antikens

patos färgade hat mot "tyran-

nerna" fann sig D. några år sena-

re i att bli det nya kejsardömets
officiella målare. För Napoleon
utförde han bl. a. de monumen-
tala dukarna Kröningen i Notre
Dame 180Jf (1806—07, Louvre)
och Kejsaren utdelar fälttecken

till armén (1808—10, Versailles).

Vid sidan av sina antikiserande

kompositioner har D. även målat
ett stort antal porträtt, vilka

vittna om det finaste naturstu-

dium och av vår tid satts högst

i hans produktion (t. ex. av m:e
Récamier, se ill. till d. o.).

Bland D : s lärjungar märkas
dansken Eckersberg och sven-

sken Per Krafft d. y. — 2.

Pierre Jean D., efter sin

födelsestad kallad D. d' A n g e r s

[daijje'], f. 1788, d. 1856, fransk

bildhuggare. D. utgick från ny-

klassicismen men utvecklade på
grundvalen därav en i viss mån
realistisk stil. Hans mest kända
verk är gavelgruppen till Pan-

théon i Paris, där han framställt

fosterlandet krönande sina mest
förtjänta söner. Han skapade

även en rad porträttbyster och

-medaljonger av samtida berömd-
heter som Napoleon, Goethe och
Berzelius. — 3. Félicien Cé-
sar D., f. 1810, d. 1876, fransk
tonsättare, tidigare verksam som
missionär i Orienten, varifrån
han hämtade många motiv till

sina kompositioner. Bland dessa
märkas bl. a. odesymfonin Le
désert (öknen), oratoriet Moses
pd Sinai och operan Lalla RouJch.

Davidson, David, f. 1854,

nationalekonom, professor i Upp-
sala 1890—1919, har författat ett

flertal arbeten och uppsatser i

nationalekonomiska och finans-

rättsliga ämnen samt sedan 1899
utgivit Ekonomisk Tidskrift.

Daviel [davie'll], Jacques,
f. 1696, d. 1762, fransk ögon-
läkare, införde starrextrak-
t i o n e n, d. v. s. kristall-linsens

avlägsnande genom ett snitt i

hornhinnans rand, i stället för

den äldre, otillfredsställande r e-

klinationen, linsens ned-

tryckande på ögonbottnen.

Davies [de'jviå], William
Henry, f . 1870, engelsk förfat-

tare. Efter ett synnerligen väx-

lingsrikt ungdomsliv, skildrat i

The autoMography of a super-

tramp (1908), debuterade D.

1906 som lyriker. Genom sin

friska naturuppfattning och ome-
delbara verskonst är han en av
förgrundsfigurerna i den nyare
engelska lyriken.

Davis [de'jvis]. 1. John D.,

f. omkr. 155Ö, d. 1605, engelsk

sjöfarande, företog 1585—87 flera

resor för finnande av nordväst-

passagen, varunder han inträng-

de genom det efter honom upp-

kallade Davissundet till nuv.

Upernivik på Grönland. — 2.

Jeff er son D., f. 1808, d.

1889, nordamerikansk politiker

och militär, sydstaternas ledare

och en ivrig anhängare av slave-
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riet och de enskilda staternas rät-

tighet att utträda ur unionen.

Tillhörande demokraterna (se d.

c), var han 1853—57 krigsminis-

ter. Efter brytningen mellan

nord- och sydstaterna 1861 val-

des han till de Konfedererade

Staternas president och ledde

under det nordamerikanska in-

bördeskriget sydstaternas mot-

stånd med stor hänsynslöshet.

1865 blev han tillfångatagen men
erhöll 1868 amnesti. — 3. An-
drew Jackson D., f. 1826,

d. 1910, se S p i r i t i s m.

Davis' sund [de'jvi8], sund
mellan Grönland och Baffins

land. D., som har en minsta bredd

av 320 km., upptäcktes 1587 av

den engelske sjöfararen John
Davis (se d. o.).

Davitt [de'jvit], Michael,
f. 1846, d. 1906, irländsk poli-

tiker, förkämpe för Irlands oav-

hängighet av Storbritailnien.

Grundade 1879 irländska jord-

ligan. Se Irland.
Davos [davå's], luftkurort för

lungsjuka i Schweiz, kantonen
Graubiinden, 1,560 m. ö. h. D.

ligger i en av de omgivande Rä-
tiska alperna skyddad dal, genom-
fluten av en flod, som bildar

D a v o s s j ö n. På grund av sin

rena luft, sitt mot vindar skyd-

dade läge och sin starka insola-

tion besökes D. årligen av 10,000-

tals bröstsjuka och vinterspor-

tande.

Davoust 1. Davout [davo'],

Louis Nicolas, hertig av
Auerstädt, furste av E c k -

miihl, f. 1770, d. 1823, fransk

marskalk, deltog i revolutions-

krigen och blev vid 23 års ålder

general. D. var sedan en av Napo-
leons skickligaste uuderbefäl-

havare. Särskilt ryktbara äro
hans segrar vid Auerstädt 1806

över den preussiska armén och

vid Eckmiihl 1809 över den öster-

rikiska. 1811—14 var D. general-

guvernör i Hamburg och under
"de hundra dagarna" 1815 Napo-
leons krigsminister.

Dawson City [då'son si'tti],

huvudstad i Yukon, Kanada, be-

lägen vid floden Yukon, nära
gränsen till Alaska, i Klondyke-
distriktet. Staden anlades 1896
efter upptäckten av guldfälten i

Klondyke och uppblomstrade has-

tigt, så att den en tid hade upp
till 20,000 inv. Den har dock
sedermera gått tillbaka. Uppkal-
lad efter den kanadensiske geo-

logen G. M. Dawson, f. 1849, d.

1901. 1,000 inv.

Davy [de'jvi], sir Hum-
p h r y, f. 1778, d. 1829, engelsk

kemist, professor vid Royal In-

stitution i London 1802—12. D.

upptäckte vid elektrolys bl. a.

metallerna natrium och kalium.

Han lyckades även sönderdela

vatten i syre och väte. För elek-

trokemin voro hans undersök-

ningar av grundläggande bety-

delse. D. instiftade i sitt testa-

mente Davymedaljen, en

förtjänstmedalj för kemisk forsk-

ning, som utdelas av Royal
Society.

Davys säkerhetslampa [de'j-

vi], se Gruvbrytning. Be-

lysning.

Dax [dakks], stad i s.v.

Frankrike, dep. Ländes. Svavel-

och gyttjebad. 11,000 inv.

Dayton [de'jtan], stad i Ohio,

För. Stat., vid Great Miami
River, med stora järnvägsverk-

städer och fabriker för tillverk-

ning av "National" Kassa-Regis-
ter. Bomulls- och klädesfabrika-

tion. 150,000 inv.

d. c, förk. för da c a p o.

D dur, durtonart med d till

grundton och två ^-förtecken,
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för f och cj parallelltonart till

h moll.

De, lat. (fr. de [de]), från, ur,

av.

Deaconprocessen [di'ken-],

metod att framställa klorgas ge-

nom att leda klorvätegas och
luft över upphettade tegelstenar,

impregnerade med kopparvitriol.

Reaktionen försiggår enl. formeln
2HC1 + O = Cl, + HA Koppar-
vitriolen deltager ej i reaktionen

utan gör tjänst enbart som
katalysator (se d. o.).

Dead weight [dedd oe'jt], se

Dödvikt.
Deäk [de'ak], F er en c, f.

1803, d. 1876, ungersk statsman.

D., som var en ivrig försvarare

av Ungerns fri- och rättigheter

gentemot Österrike, bildade 1860
med Andråssy det s. k. adress-

partiet, som på laglig väg sökte

genomdriva återupprättandet av
den ungerska författningen. Efter
Österrikes nederlag i kriget 1866
lyckades D. och Andråssy åstad-

komma en försoning {Ausgleich,

se d. o.) mellan Österrike och
Ungern 1867. D. ivrade för libe-

rala idéer och motarbetade bl. a.

magyariseringspolitiken mot de
slaviska nationaliteterna i

Ungern.

Deakin [di'kin], Alfred, f.

1856, d. 1919, australisk politi-

ker. D. medverkade vid bildandet

av det australiska statsförbundet

1900, ingick som justitieminister

i statsförbundets första regering

och var premiärminister 1903

—

04, 1905—08 och 1909—10.

De Amicis rami'tjis], Ed-
mondo, f. 1846, d. 1908, ita-

liensk författare. Särskilt rykt-

bara äro hans pittoreska rese-

skildringar samt barnboken II

cuore (1886; Hjärtat på rätta
stället, 1899) ; hans senare ar-

beten, Il romanzo d'un maestro

(1891; En lärares roman s. å.)

m. fl., ha ofta socialistisk tendens
deb., förk. för debet.
Deballe'ra (av fr. balle, varu

bal), uppacka varor. — De
b al läge [-a'j], uppackning.

Debarke'ra (av fr. de, från
och harque, skuta), urlasta, land
sätta, stiga i land.

Deba'tt (fr. déhat), menings
utbyte mellan flera personer
åsyftande fattandet av ett beslut

Användes huvudsakligast om
meningsutbyte i riksdag, stads-

fullmäktige, tidningar o. s. v. —
Debatte' ra, avhandla, dryfta.

Débauche [debå'sj] (av fr.

débaucher, egentl. locka [en hant-

verkslärling] ur verkstaden,

hauche), utsvävning, omåttlighet,

liderlighet. — Débauche [de-

båsje'], vällusting, liderlig per-

son. — Débauche' ra, föra

ett utsvävande liv.

Debeney [dabnä'] Marie
E u g é n e, f . 1864, fransk gene-

ral, överstelöjtnant vid världs-

krigets utbrott, blev D. stabschef

vid 1 : a armén, förde sedan olika

befäl på västfronten och ledde ss.

arméchef offensiven ö. om Amiens
8 aug. 1918, upptakten till de

allierades stora slutoffensiv.

De'beritz, Per, f. 1880, norsk

målare, lärjunge till Zahrtmann
och Matisse. D. är en av de

främsta representanterna för det

expressionistiska norska måleriet,

framför allt en utmärkt kolorist.

Han har huvudsakligen målat
landskap och naketstudier.

De'bes, Inge, f. 1882, norsk

socialpolitisk författare. D., som
redigerat socialdemokratiska par-

tiets tidskrift Det tyvende Aar-
hundrede 1910—18, är sedan

1919 medredaktör av Sociale

Meddelelser och har utgivit

socialpolitiska arbeten, ss. Nye
tider (1917), Ökonomisk demo-
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Debreczen. (Stora kyrkan i gatans fond.)

krati (1919) och Socialisering

(1920).

De Besche [da bä'sj], adlig

släkt av nederländskt ursprung,
som i början av 1600-t. inflyttade

till Sverige, där i synnerhet brö-

derna G i 11 is, f. 1579, d. 1648,

och Hubert, f. 1582, d. 1664,

fingo ett stort inflytande på
bergshanteringen i och med an-

läggandet av nya bruk och infö-

randet av förbättrade metoder.

De voro även verksamma som
arkitekter. Gillis byggde Nykö-
pings numera förstörda slott och
sannolikt Vibyholms slott (senare

ombyggt). Den äldste brodern
Ve lam, f. 1572, d. 1647, var
on av Louis De Geers medhjäl-

pare vid organisationen av bruks-

industrin. En fjärde broder,

G e r h a r d, f. 1585, d. 1656, upp-
förde 1619 de sedan vid branden
1702 förstörda tornspirorna på
Uppsala domkyrka (se d. o.).

De'bet, lat., "han är skyldig";

skuldräkning; se Bokföring.
— De' betsedel, utmätnings-
bar räkning på den skatt till stat

1. kommun, vilken den skattskyl-

dige för visst år skall betala.

Debierne [dabjä'rn], André
Louis, f. 1874, fransk kemist,

har studerat de radioaktiva äm-
nena; upptäckte 1899 aktinium.

Debite'ra (lat. de'hitum,

skuld), uppsätta på skuldräk-
ning, påföra. — D e' b i t o r, gäl-

denär.

De blindas förening, se

Blind undervisning sp.

72.

Débo [debå'J, sjö i Franska
Sudan, genomfluten av Niger.

Debo'ra, profetissa i Israel,

som i en kritisk tid lyckades

samla israelitiska stammar till

en avgörande drabbning mot
kananéerna (omkr. 1150 f. Kr.).

Denna minnesvärda strid skild-

ras bl. a. i Dom. 5, ett av de
äldsta bevarade proven på israe-

litisk diktkonst.

Debreczen [dä'brät8än], stad i

Ungern. Stora kreatursmarkna-
der samt handel med åkerbruks-
produkter. Viktig järnvägsknut.
70 % av D:s invånare äro refor-

merta. Reformert högskola, länt-
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bruks- och handelsakademier.
105,000 inv.

De Broen [da bron], Abra-
ham, f. 1759, d. 1804, skådespe-
lare, anställd först vid operan
sedan vid Dramatiska teatern,

vars främste karaktärsskådespe-
lare han var; grundade 1801
Djurgårdsteatern.

Debrosse, se de Brosse.
Debs, Eugene Victor, f.

1855, nordamerikansk politiker,

från 1900 arbetarpartiets kandi-

dat vid alla presidentval utom
1916. D. bedrev under världskri-

get pacifistisk propaganda och
dömdes 1918 till 10 års fängelse,

vilket dock ej hindrade, att han
även 1920 nominerades till presi-

dentkandidat. Frigavs 1921 av
presidenten Harding.

Debucourt [d8byko'r], Louis
Ph il i b er t, f. 1755, d. 1832,

fransk kopparstickare och målare,
den främste representanten för

den äldre färggravyren. Hans
skildringar ur det samtida Paris-

livet äga även kulturhistoriskt

intresse.

Debussy [dabyssi'], Claude
Achille, f. 1862, d. 1918,

fransk tonsättare, den mest be-

kante av de franska modernis-
terna. Av D:s kompositioner
märkas orkesterfantasier över

modern fransk lyrik: Prélude å

Vaprés-midi d'un faune, Pelléas

et Mélisande m. fl., körverk, Noc-
turnes för orkester och damkor,
sånger, melodiösa pianostycken

och en stråkkvartett.

Debu't {fr. déhut), första

stöten eller kastet i vissa spel;

första offentliga framträdandet

(av en skådespelare, författare

o. 8. v., som då kallas d e b u -

t a' n t) ; sättet, varpå ett före-

tag börjas. — Debut e' ra,

börja, uppträda för första gången.

Decagy'nia (av grek. de'ka,

tio, och gyne', kvinna), se

Sexualsystemet.
Decamero'ne, se B o c c a c -

c i o.

De Camps [da ka'i)], Louis
Marie, f. 1767, d. 1844, gene-

ral, härstammade från Pau, till-

hörde marskalk Bernadottes stab.

Då denne valdes till svensk tron-

följare, åtföljde D. honom till

Sverige och blev hans adjutant
och förtrogne under sitt återstå-

ende liv.

Decamps [daka'^ ] , Alex-
andra Gabriel, f. 1803, d.

1860, fransk målare. D., som till-

hörde den romantiska riktningen,

är den konstnärlige upptäckaren
av Orienten, varifrån han efter

en resa till Konstantinopel och
Mindre Asien 1827—28 hämtade
sina flesta motiv.

Deca'ndria (av grek. de'ka,

tio, och ane'r, man) , se S e x u a 1 -

systemet.
Deca'nus, se D e k a n.

Deca'poda (av grek. de'ka, tio,

och pus, fot) ,seTiofotingar.
Décauvillebana [dekåvi'll- ]

,

se Järnväg.
Decazes [daka'å]. 1. É 1 i e D.,

f. 1780, d. 1860, hertig, fransk

statsman, var först rådgivare åt

Napoleons broder, Louis, och

blev efter Napoleons fall polis-

minister. D., som var populär på
grund av sitt antireaktionära

sinnelag, blev inrikesminister

1818 och f. å. konseljpresident

men störtades av ultrarojalister-

na efter hertigens av Berry mord
1820. Han tillhörde sedan oppo
sitionen och anslöt sig till juli-

kungadömet. — 2. Louis
Charles Élie D., f. 1819, d.

1886, den föregrs son, hertig,

fransk diplomat. 1873—77 utri-

kesminister. Genom fredlig och

klok politik lyckades D. förbättra

I
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Frankrikes politiska ställning

efter Frankfurtfreden.

De'ccan, D e k a n (sanskr.

Da'ksjina, höger, sydlig), s. delen

av Främre Indiska halvön mellan

ö. och V. Ghatsbergen. D. är en

högplatå, vars berggrund består

av äldre veckade bergarter, över-

lagrade av paleozoiska och meso-

zoiska lager (jfr Främre In-
dien). D., som delvis är bebott

av dravidafolken, ett äldre folk-

skikt än det övriga Indiens, bil-

dar ingen administrativ enhet

utan är delat på presidentskapet

Bombay och prov. Madras samt
åtskilliga infödingsstater, bl. a.

Mysore och Hyderabad.

December (av lat. de'cem, tio),

tionde månaden i den förjulianska

kalendern, i den gregorianska

den tolfte. Svenska namnet är

julmånad. 31 dagar.

Decemvi'rer (av lat. de'cem,

tio, och vir, man), "tiomän", med-
lemmarna av en 451 f. Kr. i Rom
tillsatt kommitté, med uppdrag
att uppteckna Roms då gällande

lag. Deras arbete resulterade i

"De tolv tavlornas lagar". (Se

Claudius 1.) Även senare

förekommo i Rom liknande kom-
missioner.

Dece'nnium, lat. (av de'cem,

tio, och a'nnus, år), årtionde.

DecentraIisatio'n (av lat. de,

från, och ce'ntrum, medelpunkt),
fördelning inom ett förvaltnings-

system av verksamhetens olika

grenar på flera personer 1. in-

stitutioner. Jfr Förvalt-
ning. — Decentralise'ra,
eg. flytta från medelpunkten.

Deception [dise'ppsj9n], liten

ö bland Syd-Shetlandsöarna vid
Bransfieldsundet i Väst-Antark-
tis, bestående av en vulkanisk
krater, liggande så djupt, att ha-

vet inträngt i densamma. Denna
"lagun", till vilken leder ett

smalt inlopp, bildar en utmärkt
naturlig hamn.

Decharge [de8Ja'rsj] (av fr.

décharge, avlastning), befrielse

från ansvar för avlagd räkenskap
eller fullgjort uppdrag (t. ex.

bolagsstämmas beviljande av D.
för styrelsen). Ordet användes
särskilt i fråga om den D., som
en folkrepresentation giver mi-
nistrarna. I § 107 R. F. säges:

"allt vad riksdagen efter gransk-
ning godkänt eller lämnat oan-

märkt, bör anses ha vunnit
decharge i avseende på det gran-
skade, och ingen ny, till ansva-
righet förbindande, granskning
av ny riksdag i samma mål vare
tillåten". Härvid avses statsrå-

dets ledamöter och fullmäktige i

Riksbanken och i Riksgäldskonto-
ret. — Sin granskande verksam-
het utövar riksdagen beträffande

fullmäktige genom respektive
banko- och statsutskotten och be-

träffande statsrådets ledamöter
genom konstitutionsutskottet. I

ett s. k. dechargebetän-
kände, även kallat anmärk-
ningsmemorial, framstäl-
ler konstitutionsutskottet sina

anmärkningar mot statsrådspro-
tokollen. Riksdagen avgör där-

efter, om anmärkningarnas be-

skaffenhet är sådan, att rikets väl

kräver, att den hos konungen an-

mäler sin önskan om entledigan-

de av den statsrådsledamot, mot
vilken konstitutionsutskottet
gjort anmärkningar. Så snart

dechargebetänkandet lagts till

handlingarna utan att någon åt-

gärd beslutits, anses D. vunnen.
Beträffande fullmäktige i Riks-

banken och Riksgäldskontoret

plägar riksdagen besluta form-
ligD.

Dechiffre'ra (av chiffer, se d.

o.), uttyda chifferskrift; tolka

något, som är dunkelt.



151 Decidera—Declaration of independence 152

Decide'ra (lat. decVdere, av-

skära), avgöra, bestämma, be-

sluta. — Deci(ie'ra(i, av-

gjord, bestämd, utpräglad.

Decidua'ta (av lat. deci'derej

avskära, bortfalla), däggdjur (ss.

insektätare, gnagare, apor och
människan), hos vilka en del av
livmoderns slemhinna, deci'dita,

medföljer moderkakan vid föd-

seln. Däggdjur, hos vilka moder-
kakan löser sig från livmoderns
slemhinna vid födseln, kallas

Adecidua'ta (t. ex. hovdjur, va-

lar, många halvapor).

Decigram, viktmått, sv. förk.

dgr., = Vio av ett gram.

Deciliter, rymdmått, sv. förk.

dl., = Vjo av en liter.

De'cima (fem. av lat. de'cimtis,

tionde), den tionde tonen uppåt
från en viss ton räknat.

Decimalbråk (av lat. de'cem,

tio), ett på tiotalssystemet

grundat beteckningssätt för bråk.

Efter dettas heltalsdel, som ut-

skrives, även om den är lika med
O, sättes decimalkomma.
Därefter följa decimalerna,
vilkas första siffra betyder tion-

delar, andra hundradelar o. s. v.

Fördelen med användandet av D.
är, att reglerna för räkning med
hela tal låta sig direkt tillämpas

på dem. Vid addition och subtrak-

tion av D. sättes heltal under
heltal o. s. v. Vid multiplikation
blir antalet decimaler i produk-
ten lika med summan av antalet

decimaler i multiplikator och
multiplikand. Vid division för-

längas D., så att divisorn blir ett

heltal. — D. är oändligt, om
antalet decimaler är obegränsat;
periodiskt, om decimalerna
kunna indelas i ständigt återkom-
mande grupper, innehållande
samma tal. Kvoten mellan två
hela, icke divisibla tal kan alltid

uttryckas som ett D., antingen

ändligt eller oändligt periodiskt.
(T. ex. 35 : 33 = 1,060606 . . . .)

Decima'llinje, äldre svenskt
längdmått, = Vio av en decimal-
tum, = 2,97 mm.
Decimalsystem, se Tal-

system.
Decima'ltum, äldre svenskt

längdmått, = Vw av en fot, =
2,97 cm.

Decime'ra (av lat. de'cimu8,
den tionde), förminska med en
tiondel; uttaga var tionde till

bestraffning (decimering, en
bestraffningsform, som i svensk
lag förekom i 1798 års krigsar-
tiklar och upphävdes först 1868)

;

numera i allmänhet liktydigt

med förminska.

Decimeter, längdmått, sv.

förk. dm., = Vio av en meter.

Decimo'l (ital. decinio'le, av
lat. de'cem, tio), figur av tio

noter med samma tidsvärde, som
skola utföras under viss taktdel.

Decisio'n (av lat. deci'dere,

avskära), beslut, avgörande, dom-
slut. — D e c i s i' v, avgörande.
— Decisivt votum, röst,

som vid omröstningen fäller ut-

slaget.

Deciton, viktmått, sv. förk. dt.,

= ^/lo av ett ton.

De'cius, Caj US Messius]
Quintus Trajanus, d. 251,

;

romersk kejsare 249—51, en av
Roms "militärkejsare". D. sökte'

återställa ordning i riket. Ivriga

förföljelser mot de kristna ägde
rum under hans regering.

Deckel. 1. Se Boktryckar-
konst sp. 218. — 2. Se Sele.

Declaration des droits de
1'homme [deklarasiå'r) de droa'

da lå'mm], fr., se Franska
revolutionen.

Declaration of independence
[dekl8re'jsj9n åw indipe'nd8ns],

eng., oavhängighetsförklaring;
särskilt För. Stat:s 4 juli 1776.
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Declaration of Rights [dekla-

re'jsj8ii åw rajts], eng., rättig-

hetsförklaring; akt, som utfärda-

des av den utomordentliga engel-

ska riksförsamling, som 1689 be-

stämde den nya författningens

grunddrag. D:s antagande upp-

ställdes som villkor vid erbjudan-

det av kronan åt Vilhelm av Ora-

nien. I D. fastslogs, pä grund-

valen av Petition of Rights av

1628, det engelska folkets vikti-

gaste politiska rättigheter. Den
revolutionärt tillkomna akten

föredrogs senare under namnet
Bill of Rights inför ett

lagligt parlament och vann laga

kraft.

Decorated style [de'kärejtid

stajl], eng., "dekorerad stil", den
höggotiska byggnadsstilen i Eng-
land. Se Engelsk konst.

Deco'rum, lat. (av de'cet, det

höves), det passande, anständig-

het.

Decre'pitus, lat., utlevad,

skröplig. Försvenskad form

:

d e k r e p i' t.

Decrescendo [dekresjä'ndå],

ital., med avtagande styrka;

förk. decr. 1. decresc.

Dedeaga'tj, hamnstad i Tra-

kien vid Egeiska havet, nära

Maritzas mynning, med järnvägs-

förbindelser till Adrianopel och

Saloniki. D. tillhörde före 1912

Turkiet, kom efter Balkankrigen
under Bulgarien, avträddes i

NeuiUyfreden 1919 till de allie-

rade makterna och har i Lau-
sannefreden 1923 tilldelats Grek-
land. Bulgarien har sökt fä D.
som hamn och utfartsled vid

Medelhavet. 2,500 inv.

De'dekam, Hans, f. 1872,

norsk konsthistoriker och musei-
man, 1909 direktör för Norden-
fjeldske Kunstindustrimuseum i

Trondhjem, 1919 för Kristiania

Kunstindustrimuseum. Bland
hans arbeten märkas det stora

planschverket Hvitsöm fra Nord-
mör (1914), Gotik og geometriske
systemer (1916), ett inlägg i stri-

den om restaureringen av dom-
kyrkan i Trondhjem (se d. o.)

och Baldisholtoeppet (1918).

Dedekind, Julius Wil-
helm Richard, f. 1831, d.

1916, tysk matematiker, profes-

sor i Braunschweig. Framstående
talteoretiker ; utvecklade teorin

för de algebraiska hela talen (se

Ideal).

Dedice'ra (lat. dedica're), till-

ägna. — Dedikatio'n, till-

ägnan.

Deduce'ra (lat. dedu'cere, bort-

föra), härleda; bevisa. — De-
du'ctio ad absu'rdum,
vederläggning av ett påstående
genom uppvisande av dess absur-

ditet 1. meningslöshet. — D e -

d u k t i o' n, bevisföring. —
Deduktiv bevisning, se

Bevis sp. 1426. — Tran-
scendental deduktion,
se Kan t.

Dee [di]. 1. Flod i n. Wales,
utfaller i Irländska sjön. — 2.

Flod i Skottland, utfaller i

Nordsjön vid Aberdeen.

De fa'cto, lat., i själva verket,

faktiskt, på grund av sakförhål-

lande. Motsats : d e j u' r e, enligt

lagen, rättsligt.

Defaiti'sm [defä-] (av fr. de-

faitCy nederlag), en på sina håll

i Frankrike under världskriget
framträdande rörelse, som av
fruktan för nederlag påyrkade
kompromissfred.

Defe'kt (av lat. defVcere, fat-

tas), brist, bristfällig.

De femhundrades råd, se

Direktorialförfatt-
ningen.
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Defensionsdeputationen, se

Deputation.
Defensionskomm issionen,

namn på ett utskott av rådet,

som, under Karl XII : s vistelse på
de utländska krigsskådeplatserna

och i Turkiet 1700—14, hade led-

ningen av de svenska gränsernas
försvar, arméns och flottans orga-

nisation och utrustning m. m.

Defensiv (av lat. defe'ndere,

försvara), tjänande till försvar;

ett sätt att föra operationer un-
der ett krigsskede (i allmänhet

på viss front), då motståndaren
inväntas och man avser att av-

värja dennes anfall. Jfr Offen-
siv. — Defensiva straff,
sådana straff, som hindra en
brottsling att vidare göra skada
(livstidsfängelse, dödsstraff). —
Defensivallians, försvars-

förbund.

Defe'nsor, lat., försvarare, för-

svarsadvokat (endast i utlandet
i denna betydelse). Motsats:
a' c t o r, åklagare. — D e f e n -

s o r f i' d e i, "trons försvarare",

titel, som bäres av engelske
konungen på grund av parla-

mentsbeslut 1543. Påven Leo X
tilldelade Henrik VIII i England
denna titel 1521, emedan Henrik
utgivit en antiluthersk skrift.

Deflfand [dafa'!)], Marie de
Vichy-Chamrond, markis-
inna du D., f. 1697, d. 1780, be-

römd vitter dam i 1700-t:s Pa-
ris, höll en litterär salong, som
omkr. 1740 ansågs som samtidens
förnämsta. Bland dess ständiga
gäster voro Voltaire, D'Alembert,
Montesquieu m. fl. Även de sven-

ska ambassadörerna Scheffer och
Creutz tillhörde hennes um-
gängeskrets. På äldre år fattade

hon en djup böjelse för den tjugu
år yngre Horace Walpole, med
vilken hon förde en omfattande
och ytterst intressant korrespon-

dens (flera ggr utg.). Märklig
är även hennes brevväxling med
Voltaire.

De'ficit (lat., "det fattas"),

brist.

Defilé, en mellan två terräng-

områden befintlig kortare eller

längre förbindelse, som av en
truppstyrka endast kan passeras

på smal front och där utveckling
till erforderlig stridsfront ej kan
äga rum.

Defile'ring, förbimarsch av
trupper ss. hedersbetygelse för

högre befälsperson, för en fana,

ett monument e. d.

Definie'ra (av lat. defini're,

begränsa, bestämma).

Defini't (lat. defini'tus), be-

stämd.

Definitio'n (av lat. defini're,

begränsa, bestämma), begrepps-

bestämning; omdöme, som an-

giver de kännetecken, vilka vä-

sentligt karaktärisera det inne-

håll, som tankes i ett begrepp.

D. sker genom angivande av dela

det närmast högre genus- eller

släktbegreppet {ge'nus pro'xi-

mum), dels den species- eller art-

åtskillnad {differe'ntia speci'fi-

ca), varigenom begreppet i fråga

skiljer sig från andra arter inom
samma släkte. Definieras tri-

angeln {defini'tu'm) såsom en tre-

sidig figur (defi'niens) , så är

figur genus proximum och tre-

sidig differentia specifica (vilka

båda begrepp ock pläga betecknas

såsom me'mhra definie'ntia eller

bestämningsleder). Ss. villkor för

en riktig D. fordras: 1) att den
skall vara precis, d. v. s. nog-

grant bestämma innehållet av det

begrepp, som skall definieras,

och icke enbart säga, vad be-

greppet icke är; 2) att den skall

vara adekvat, d. v. s. subjektet

och predikatet i definitionsomdö-
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raet måste hava lika stort om-
fång (D. får ej vara för vid 1.

för trång), och 3) att den ej sker

i en cirkel, ss. då man definierar

kvadraten som en kvadratisk
figur.

Definitiv (av lat. deflnVre, ut-

staka, bestämma), bestämd, slut-

lig, avgörande. Motsats: interi-

mistisk, provisorisk.

Deflatio'n (av lat. defla're,

blåsa bort), minskning av pen-

ningmängden; allmänt prisfall.

Jfr Inflation, Penning-
väsen, Prisfall.

DefIegma'tor, se Destina-
tion.

Defle'ktor, se Deviation.
Defoe [difåo'], Daniel, f.

1661, d. 1731, engelsk författare

och journalist, ägnade sig först

åt handelsyrket men misslycka-

des och började i stället verka
som pamflettskribent och poli-

tisk agitator, utan hänsyn- säl-

jande sin penna än åt det ena,

än åt det andra partiet. Flera av
hans skrifter vunno mycket stor

popularitet, exempelvis The true-

born Englishman (1701), där han

Daniel Defoe. Samtida stick.

satiriserade över dem som angri-

pit konung Vilhelm III på grund
av hans egenskap av utlänning.

Sin största berömmelse som för-

fattare vann han emellertid ge-

nom berättelsen The life cmd
adventures of Robinson Crusoe
(1719), för vilken en dagbok,
förd av en på den obebodda ön
Juan Fernandez landsatt sjöman
vid namn Alexander Selkirk, del-

vis utgjort en källa. Verket, en
litterärt sett mästerlig skildring

av en ensam människas utveck-

ling under sina försök att till-

godogöra sig naturens krafter,

fick en utomordentlig betydelse

i den realistiska prosaskildring-

ens historia och översattes på
alla europeiska språk (sv. övers.

1752, sedermera talrika uppl.)

;

det utgör ännu en omtyckt ung-
domsläsning. — D. utgav även
ett antal andra romaner, av
vilka dock numera de flesta äro
glömda. En {Memoirs of a cava-

lier) behandlar bl. a. Gustav II

Adolf och 30-åriga kriget.

Deformatio'n (lat. deforma'-
tio), formförändring. — De-
f o r m e' r a, förändra, vanställa,

förfula. — Deformite't,
missbildning, vanskaplighet.

Defosforise'ring, avlägsnande
av fosfor ur järn och stål. Vid
de äldre, direkta järnframställ-

ningsmetoderna, gick den mesta
fosforn i slaggen. Vid masugns-
processen går praktiskt taget
all fosfor i beskickningen till

tackjärnet, varifrån den helt eller

delvis kan avlägsnas, dels med,
dela utan samtidig färskning.

Utan färskning sker D., om jär-

net blandas i basiskt infodrade
ugnar med basisk, järnrik slagg

vid jämförelsevis låg temperatur,
vid vilken syret i slaggen har
större reaktionsbenägenhet med
fosforn än med kolet och andra
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legeringsämnen. Vid smältfärsk-

ningsprocesserna (t. ex. basiska

martin- och thomasprocesserna),

viå vilka även basisk infodring

användes i ugnarna, oxideras fos-

forn i sista hand, sedan först

kol, kisel och mangan oxiderats.

Deg, degspad, se Bak-
ni n g sp. 994.

De gamlas dag. Förening-
en D., en 1912 bildad förening,

som någon eller några dagar på
året bedriver insamlingsverksam-

het till förmån för behövande
gamla, företrädesvis pauvres

honteux i Stockholm. D. förfogar

över en villafastighet i Huddinge,
där de gamla kunna åtnjuta kor-

tare rekreation.

De gamles råd, se D i r e k -

torialförfattningen och

G e r u s i a.

Degas [daga'], Edgar, f.

1834, d. 1917, fransk målare.

Under sin ungdom mottog D.

starka intryck från Ingres' konst

och utvecklade sin härav påver-

kade linjestil genom studier i

Pansös på scenen. Målning av Edgar
Degas.

Italien av ungrenässansens mäs-
tare. Vid mitten av 1860-t. över-

gick D. till impressionismen.
Hans specialitet blev nu fram-
ställningar av kapplöpningar och
dansöser. Främst strävade han
efter att återgiva människokrop-
pens rörelser. Hans bl. a. genom
studiet av japansk konst skärpta,

utomordentliga iakttagelseför-

måga gör honom till en av konst-

historiens stora upptäckare. Un-
der senare år arbetade han hu-
vudsakligen i pastell. Även hans
få skulpturer ha på senaste tiden

blivit högt uppskattade. Nat.
mus. äger tre arbeten av D. —
Sv. monografi över D. av R.

Hoppe (1922).

Degeberg, säteri i Rackoby
skn, Skarab. L, 13 km. n.v. om
Lidköping, där 1834 det första

lantbruksinstitutet i Skandina-
vien öppnades. Dess högre kurs
upphörde 1853, dess lägre 1862.

Degeberga, socken i Kristian-

stads 1., jämte Vittskövle pasto-

rat i Lunds stift. 1,370 inv.

De Geer [de jä'r], holländsk

och svensk adlig ätt. 1. Louis
D., f. 1587 i Liége, d. 1652 i

Amsterdam, köpman och in-

dustriidkare. Som köpman i

Amsterdam kom han i förbin-

delse med svenska regeringen,

som han försåg med penning- -

lån, vapen och krigsmateriel. D.

nedlade stora kapital i de av

Velam De Besche arrenderade

verken vid Finspång samt arren-

derade själv de s. k. kronbruken
i Uppland (Leufsta, österby,

)

Gimo) jämte dessas andelar i

Dannemora gruvor. 1627 flyttade

han till Sverige, blev 1641 svensk "

[

adelsman och förvärvade genom
|

köp frälserätt till Finspång, [

österby, Leufsta och Gimo. D.

gjorde Finspång till centrum för

Sveriges storindustri, anlade där-
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Louis De Geer. Målning å Strömsberg,
Uppland. (S. P. A. foto.)

städes masugnar, stångjärns-

smedjor, kanongjuteri och manu-
fakturverk samt upprättade i

Norrköping mässingsbruk, gevärs-

faktori m. m. Han inkallade, från

Liége och Namur vallonska bergs-

män och smeder, vilka till Sve-

rige införde den välljärnstillverk-

ningsmetod, vallonsmide, som än
i dag tillämpas vid vissa Upp-
landsbruk. D. åtnjöt Axel Oxen-
stiernas stora förtroende och
mottog av regeringen en mängd
lönande aflarsuppdrag. Under
danska kriget 1643—45 reste D.
till Holland och utrustade, till

stor del på egen bekostnad, två
flottor, som gjorde Sverige stora

tjänster. Om D : s intresse för ska-

pandet av en svensk oceanhandel
vittnar Afrikanska kom-
paniet (se d. o.). — 2. Char-
les D., f. 1720, d. 1778, frih.,

godsägare, entomolog. Beskrev
mer än 1,500 insektarter i sitt

stora verk Mémoires pou/r servir

å Vhistoire des insectes (7 bd,

1752—78). — 3. Karl D.,

f. 1747, d. 1805, frih., gods-

ägare, politiker. Genom rikedom,

G. — L e X. III.

frihetsnit och talarbegåvning blev

han från 1778 en av de främsta
ledarna av den adliga oppositio-

nen mot Gustav III. — 4. Louis
Gerhard D., f. 1818, d. 1896,

frih., statsman, skaparen av Sve-

riges nu gällande riksdagsord-

ning. 1855 president i Göta
hovrätt, kallades han 1858,

ehuru politiskt oprövad, till

justitiestatsminister. 1863 fram-

lade D. ett representations-

förslag, byggt på tvåkammar-
system, skilda val för land och

stad och census som grund för

rösträtt. Det blev efter häftiga

strider definitivt antaget dec.

1865 och f. å. stadfäst. Trots den
popularitet, D. genom denna re-

form vunnit inom vidsträckta

kretsar, fick han mycket svårt

att få den nya riksdagen med
sig. Flera viktiga förslag, fram-
för allt om ny härordning, för-

kastades, varför D. 1870 utträd-

de ur regeringen. Han blev presi-

dent i Svea hovrätt. Som led. av
F. K. (1867—88) sökte han sedan
bereda mark för en härordnings
reform på den s. k. kompromis-
sens (se d. o.) väg men misslyc-

kades. Han återtog 1875 ledning-

en av ministären, först ss. justi-

tiestatsminister och 1876 ss.

Louis Gerhard De Geer.
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etatsminister. Men då A. K. 1880
vägrade gå med även på ett av
honom framlagt modifierat värn-
pliktslagförslag, drog han sig

tillbaka. D. hade under sin första

ministerperiod intagit en mycket
bestämd hållning mot norrmän-
nen i fråga om deras krav på
norska riksståthållarskapets upp-
hävande och utövade under dan-
ska krisen 1863—64 ett modere-
rande inflytande på den för mili-

tärt stöd åt Danmark ivrige

Karl XV. Under senare år blev

han allt mera "moderat" i unions-
frågan och yrkade på svenska
eftergifter för att därigenom möj-
liggöra unionens bevarande. En
mängd betydelsefulla lagar bära
D:s kontrasignation, ss. lagar om
ogift kvinnas myndighet, oäkta
barns arvsrätt, utsträckt reli-

gionsfrihet, ny konkurslag. D.
var imiversitetskansler 1881—88.

D., som 1862 blev medlem av Sv.

Åkad., ägnade sig även åt skön-

litterärt och historiskt-politiskt

skriftställeri. Särskild uppmärk-
samhet förtjäna hans Minnen
(1892). — 5. Gerhard Louis
D., f. 1854, den förres son, frih.,

ämbetsman, landshövding i Kri-

stianstads län 1905—23. Led.
av F. K. 1901—14. I okt. 1920
bildade han en opolitisk ministär
men trädde tillbaka febr. 1921 i

samband med en konflikt med
riksdagen i fråga om ökad kafTe-

tull. — 6. Gerard Jakob D.,

f. 1858, den föregrs broder, frih.,

geolog, från 1904 professor vid

Stockholms högskola, rektor där
1902—10. D. har i främsta rum-
met bidragit till kännedomen om
Skandinaviens geografiska ut-

veckling efter istiden och har be-

lyst det skandinaviska landhöj-

ningsproblemet samt fastslagit

den högsta gräns, till vilken havet

i våra trakter nått efter istiden.

På grundval av detaljstudier av
den varviga lerans (märgelns)
årsskikt i landets skilda delar
ävensom av vissa insjöavlagring-
ar i Norrland har han utarbetat
en absolut kronologi för inlands-
isens avsmältning från Skåne till

isdelaren (se d. o.) i Norrland.
Genom studier av motsvarande
bildningar i Nord-Amerika har D.
trott sig finna kronologisk över-

ensstämmelse mellan de nord-
europeiska och de nordamerikan-
ska istidsföreteelserna.

De'gel, koniskt 1. cylindriskt

kärl av eldfast material, t. ex.

platina, eldfast porslin, bränd
lera, kalk, grafit, järn o. d. D.
användes vid upphettning av äm-
nen till hög temperatur.

Degelstål, gjutstål, framställt

genom smältning i degel. I Indien
har sedan urminnes tider tillver-

kats ett D. genom smältning av
mjukt järn i deglar tillsammans
med ved. Detta indiska stål, kal-

lat wootz, importerades länge i

stora mängder till England och
användes bl. a. till det finaste

knivsmidet i Shefi'ield. Om till-

verkningssättet visste man dock
intet i Europa, och först på
1740-t. uppfanns en degelstålme-

tod i England av Benjamin
Huntsmann. I Sverige, som länge

importerat engelskt D., fram-
ställt av svenskt järn, upptogs
tillverkningen vid Ersta i slutet

av 1700-t. men nedlades snart,

varefter det dröjde ända till

1870, innan D. åter började fram-

ställas, nu vid österby. Numera
finnas degelstålverk även i Fa-
gersta och Söderfors (samt vid

Wikmanshyttan, se nedan). —
Den egentliga degelstålprocessen

är ingen färskningsprocess utan
består antingen i omsmältning
av brännstål (se d. o.), samman-
smältning av tackjärn ocli stång-
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järnsavhugg eller i uppkolning
av stångjärnsavliugg med kol-

stybb. Vid smältningen tillsättas

också slaggbildande och desoxide-

rande ämnen samt legeringsäm-

nen. Deglarna, i vilka smältning-
en sker, formas av en massa, be-

stående av grafit, lera, chamotte,
kolstybb m. m. De rymma char-

ger till 20 å 25 kg. stål. Smält-
ningen sker oftast i regenerativa
flamugnar. Sedan smältningen är
verkställd och ett kvickflytande
stål erhållits i deglarna, upplyf-

tas dessa, slaggen avskummas,
och stålet gjutes försiktigt i

sjunkboxförsedda, invändigt pole-

rade och näverrökta kokiller. —
En säregen degelstålprocess är
den, som användes vid Wikmans-
hyttan i Kopparbergs län. Den
kallas Uchatiimetoden
efter sin uppfinnare, en ungersk
överste Uchatius, som skänkte
patentet till brukspatronen C. R.
Ulff, av vars initialer namnet å
Wikmanshytte degelgjutstål,

CRU-stål, bildats. Tillverkningen,
som fortgått sedan 1860, bygger
på råmaterialen tackjärnsgranul,
malm- och kolpulver. Processen
är en färskningsprocess, emedan
malmens syre oxiderar en del kol
i tackjärnet. Kolpulvret tar
ingen del i de nödvändiga ke-

miska reaktionerna, och dess an-
vändning torde vara en patent-
fint, som av ren konservatism
bibehållits.

Degeneratio'n (av lat. de,

från, och ge'nus, släkte, avkom-
ma), urartning. Patol. anat. För-
sämring av vävnader, celler etc,
varigenom desamma bli mindre
dugliga för normal funktion 1.

helt förstöras. De enskilda celler-

na kunna undergå fett-, äggvite-,

amyloid-, hyalin-, kolloid- 1. kan-
cerös- D. (jfr dessa ord). — Ras-
biol. Försämring av ras 1. släkte

i kroppsligt 1. andligt avseende.

Som tecken till D. hos människor
bruka anföras vissa kroppsliga
missbildningar, ss. asymmetrisk
skalle, ytteröron, som i form lik-

na vissa djurs, harläpp m. m.,

funktionella rubbningar, såsom
stamning, skelning m. m., sinnes-

sjukdomar och andra själsliga

rubbningar ("ärftlig belast-

ning"). Även om husdjur och kul-

turväxter användes uttrycket D.
Jfr Ärftlighetslära. — I

motsats till de icke-normala för-

sämringarna stå de normala,
stundom, ehuru mindre egentligt,

som D. betecknade företeelserna,

då ett organ, en vävnad etc. ge-

nom organismens anpassning till

förändrade levnadsförhållanden
blir överflödigt och därför till-

bakabildas (se Rudimentära
organ). Exempel härpå är

också försvinnandet av grodlar-

vens svans vid övergången till

liv på land. — Degenerati'v,
medförande degeneration. — D e-

g e n e r e' r a, urarta, försämras.

Degerby, se Lovisa.
Degerfors. 1. Kapellförsam-

ling till Karlskoga (se d. o.). —
2. Järnbruk i D. 1, beläget vid

Letälven. Kring D. har Janne-
lunds municipalsamhälle upp-
vuxit. D., som är ett av de
största järnverken i Sverige,

består av masugnar, martinug-
nar, valsverk, hammarsmedja,
gjuteri och mek. verkstad m. m.
Tillverkar hel- och halvfabrikat

av järn och stål. Anlagt 1660.

Ägare: Strömsnäs järnverks a. b.

— 3. Socken i Västerb. 1., pasto-

rat i Luleå stift. Folkhögskola.
9,020 inv. — 4. Tingslag, omfat-
tande D. 3.

Degerfors folkhögskola, Väs-
terbottens läns folkhögskola,

grundad 1905 i Degerfors vid

Täng, omfattar manlig vinter-
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kurs, kvinnlig sommarkurs (se-

dan 1906), lantmannaskola (s.

ä.) samt lanthushållsskola (se-

dan 1913). D. äges av Västerbot-
tens läns landsting.

Degerhamn, hamn på s.v. kus-

ten av Öland i S. Möckleby skn.

Tillverkning och utskeppning av
portlandcement, rödfärg och jord-

brukskalk (Ölands cement a. b.).

De Goeje [decho'je], Mi-
chael Jan, f. 1836, d. 1909,
holländsk orientalist, professor i

Leiden 1866—1906. Synnerligen
framstående auktoritet i fråga
om den arabiska filologin. D. ut-

gav bl. a. mönstergilla editioner

av arabiska skriftställares verk.

Dégoiit [dego'], fr., avsmak,
motvilja.

Degoutte [d8go'tt], Jean
Marie Joseph, f. 1866, fransk
general. D., som vid världskrigets
utbrott förde bataljon, blev armé-
chef juni 1918. Ledde 6:e armén i

andra slaget vid Marne ( se d. o. )

.

Blev i sept. stabschef hos konung
Albert och ledde som sådan armé-
gruppen Flanderns (belgiska, 6:e
franska och 2:a brittiska armé-
erna) operationer hösten 1918 uti

Belgien. 1919 chef för de franska
ockupationstrupperna vid Rhen
och 1923 ledare för franska ocku-
pationen av Ruhrområdet.

Degrade'ra (av lat. de, från,

och gra'dus, trappsteg, rang),
nedflytta till lägre rang. — D e -

grad e' ring 1. degrada-
tio' n, nedflyttning till lägre
rang, bestraffningsform företrä-

desvis på det militära området.
I Sverige förekommer icke D. ss.

straff. På grund av opålitligt

uppförande och ådagalagd oför-

måga i tjänsten kunna emellertid

underbefäl av manskapsklassen
degraderas.

Degressio'n (lat. de'gressio),

nedgående, särskilt om skatte-

fotens fortgående minskning, i

den mån inkomsten går under
ett visst relativt lågt belopp. —
Adj. : d e g r e s s i' v. — Motsats

:

progression, progressiv.

De gu'stibus non est dispu-
ta'ndum, lat., i smakfrågor skall

man icke tvista.

Dehi'o, Georg Gottfried,
f. 1850, tysk konsthistoriker,

professor i Königsberg 1883, i

Strassburg 1892—1914, har till-

sammans med Gustav v. Be-
zold (f. 1848, direktör för Ger-

manisches Museum i Niirnberg
1894—1920) utgivit det grund-
läggande arbetet Die kirchliche

Baukimst des Ahendlandes (7

bd, 1884—1901).

Dahlgren, Sten Fredrik,
f. 1881, kapten, publicist. Efter

tjänstgöring i flottan till 1911

blev D. ekonomichef och verkst.

direktör i Dagens Nyheters a. b.

och utsågs 1922 till tidningens

huvudredaktör. Ordf. i Frisin-

nade klubben sedan 1918.

Dehli, O le, f. 1851, norsk ju-

rist, liöiesteretsadvokat 1879. D.

har gjort sig mycket förtjänt om
utvecklingen av den norska koope-

rativa rörelsen och är sedan 1906

ordf. för Norges Kooperative
Landsforening. Var ordf. i den

kommitté, som utarbetade lagen -

om arbetsförmedling i Norge av

1906.

Dehli, se Delhi.

De'hmel, Richard, f. 1863,

d. 1920, tysk diktare. D. är den

naturalistiska genombrottsgene-

rationens främste lyriker. I sin
j

första diktsamling, Erlösungen

(1891), står han ännu i beroende

av Schiller och Heine, men i

Ad&r die Liehe (1893) och föl-

jande diktsamlingar, ss. Weih
und Welt (1896), samt .den

lyriska romanen Zwei Menschen
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Richard Dehmel.

(1903) kommer hans starka

lyriska temperament fullt till ut-

tryck. D. är i många hänseenden
påverkad av Nietzsches filosofi.

Under 1890-t:s första år tillhörde

D. samma litterära kotteri som
den då i Berlin bosatte Strind-

berg, vilken han ägnat en hyll-

ningsdikt. Sina erfarenheter som
frivillig i världskriget nedlade
han i krigsdagboken Zwischen
Volk und Menschheit (1919).

Dehna, se Ruba al-Chali.
De hundra dagarna kallas

den tid, Napoleon I för andra
gången var fransk kejsare 20
mars—22 juni 1815.

De'i gra'tia, lat., "med Guds
nåde", fogades från början av
400-t. till ämbetstiteln för bisko-

par, senare även för lägre kyrk-
liga dignitärer och från Pippin
den lilles tid för världsliga

furstar. Ursprungligen ett ut-

tryck för kristlig ödmjukhet, ut-

nyttjades formeln under den oin-

skränkta furstemaktens tid som
ett bevis för kungamaktens
gudomliga ursprung. I Sverige
användes den för biskopar intill

reformationen. Begagnas fort-

farande i kungliga brev.

Dei'sm (av lat. de'us, gud), en
uppfattning av gudomligheten,
som i likhet med teismen (se d.

o.) antager en personlig och över
världen upphöjd princip såsom
tingens urgrund men å andra
sidan hävdar världsalltets själv-

ständiga lagbundenhet och otill-

gänglighet för övernaturliga in-

grepp från Guds sida. I enlighet

härmed förneka deisterna såväl
underverkens som uppenbarelsens
möjlighet. Särskilt användes ter-

men om 1600- och 1700-t:s s. k.

"fritänkare", såsom Herbert of

Cherbury (se Naturlig re-
ligion), John Toland, Voltaire,

Rousseau m. fl. representanter
för upplysningsfilosofin (se Upp-
lysningstidevarvet). —
D e i' s t, anhängare av deismen.

Deissmann [da'js-], Gustav
Adolf, f. 1866, teolog, prof. i

Heidelberg 1897, i Berlin 1908,

har i opposition mot en äldre

tids dogmatiska behandling av
N. T:s skrifter hävdat, att de
böra betraktas ss. levande from-
hetsdokument av antikens män-
niskor. D:s förnämsta arbete är

Licht vom Osten (1908, 4:e uppl.

1923). På svenska finnes Paulus
(Olaus Petri-föreläsningar i Upp-
sala 1910). Under krigsåren ver-

kade D. i vida kretsar genom de
av honom redigerade Evange-
lische Woch&nbriefe.

Deje, sulfatfabrik och pap-
persbruk i Nedre Ulleruds skn,

Värml. 1., vid D. station vid

korsningen mellan Bergslagernas
järnvägar och Karlstad—Munk-
fors järnväg. Äges av a. b. Möln-
backa-Trysil, Forshaga.

Dejefors, sågverk och träsli-

peri i Nedre Ulleruds skn, Värml.
1., vid Klarälven. Tillhör Deje-

fors kraft- och fabriks a. b.

Déjeuner [dejöne'], fr., fru-

kost. — D. dinatoire [dina-

toa'r], frukostmiddag.

De ju're, se De f a c t o.

De'ka, grek., tio, brukas i sam-
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mansättningar, t. ex. dekago'n,
tiohöming. — D e k a' d (fr. dé-

cade), tiotal; betecknade i den
under franska revolutionen upp-
gjorda kalendern en "vecka" av
10 dagar.

Dekabrfster (av ry. deka'l)r,

december), benämning på delta-

garna i ett ryskt militäruppror
dec. 1825. Se Ryssland.
Historia.

Dekada'ns (fr. décadence, av
lat. de, från, och ca'dere, falla),

förfall.

Dekade'nter, litterär eller

konstnärlig riktning, som före-

trädesvis uppsöker det säregna,

sjukliga och artificiella; särskilt

den så beskaffade riktning, som
med utgångspunkt i Baudelaires
diktning framträder vid 1800-t:s

slut (Huysmans, Wilde, m. fl.).

D. användes även om symbolis-

terna (se Symbolism).
Dekalo'gen (av grek. de'ka,

tio, och lo'gos, ord), de tio orden

1. buden, en sammanfattning av
de för Israel viktigaste religiösa

och sedliga buden; återfinnes på
två ställen i G. T., 2 Mos. 20: 2

ff. och 5 Mos. 5 : 6 ff. Enligt dessa

böckers framställning skulle den,

liksom Israels alla övriga lagar,

hava blivit folket given genom
Moses. Sannolikare torde emeller-

tid vara, att den tillkommit un-

der inverkan av den profetiska

riktningen; det märkliga med D.

är, att den såsom sammanfatt-
ning av lagen nära nog uteslu-

tande innehåller betydelsefulla

religiösa och sedliga bud (endast

ett kultiskt bud är upptaget, om
vila på sabbatsdagen), medan i

äldre tid sådana moment intogo

en helt annan plats. Å andra
sidan får man icke i D. inlägga

hela den uppfattning av sedlig-

heten, som möter i Jesu förkun-

nelse, exempelvis i bergspredikan.

Deka'n 1. de c a' nu s (av lat.

de'cem, tio), titel för vissa be-

fattningshavare inom kyrkan 1.

vid universiteten; i Sverige nu-
mera förnämligast om ordf. inom
en fakultet 1. fakultetssektion.
I romarnas militärspråk bruka-
des D. som titel på uppsynings-
mannen över ett av tio män be-

stående tältlag.

Dekan, se D e c c a n.

Dekante'ra (av lat. de, av, och
grek. kanto's, vinkel), skilja en
vätska från en fällning eller bot-

tensats genom att luta på kärlet
och försiktigt hälla av den klara
vätskan.

Dekapo'd (av grek. de'ka, tio,

och pus, fot), se Tiofotingar.

Deka'polis (av grek. de'ka,

tio, och po'lis, stad), benämning
på en grupp av hellenistiska

städer i Palestina, från början
sannolikt tio (med ett undantag,
Skytopolis, samtliga belägna ö.

om Jordan), vilka befriades från
judiskt herravälde genom Pompe-
jus år 63 f. Kr. och erhöllo en
viss självstyrelse under romersk
överhöghet.

Deka'stikon (av grek. de'ka,

tio, och sti'kon, rad), tioradig

strof.

Dekate'ra, dekatering, se

Appretering.
Dekker [de'kk8], Thomas, f.

omkr. 1570, d. omkr. 1640, engelsk

dramatiker. D. tillhör Shakspe>
res yngre samtida. Hans skåde-

spel innehålla mestadels realis-

tiska skildringar ur det borger-

liga Londonlivet {The shoema-
ker's holiday). Skådespelet 8a-

tiromastix är ett svar på Ben
Jonsons angrepp på de oskolade

och olärda renässansdramati-

kerna.

De'kker, Eduard Douwes,
f. 1820, d. 1887, holländsk för-

fattare. D., som var kolonialäm-
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M ZO O iO 'tO

Deklmationskarta.

fOO iZO iUO iCO iåO

betsman pä Java, kom genom sitt

stridiga lynne men också genom
sitt starka rättfärdighetskrav i

opposition mot den holländska
kolonialstyrelsen. Efter att ha
tagit avsked skrev han 18ö0 un-

der pseud. Multatuli den
självbiografiska romanen Max
Havelaar (sv. övers. 1902), en
mot koloniförvaltningen riktad
anklagelseskrift.

Deklamatio'n (av lat. decla-

ma're, ropa högt), konstmäs-
sigt föredragande av vers; se

Föredragskonst. — Mot-
svarande verb : deklame'ra.
— Deklamato'risk, som
hänför sig till D., högtravande,
svulstig. — Deklamatö'r,
person, som föredrar vers.

Deklaratio'n (av lat. declara'-

re, göra klar, förklara), förkla-

ring, anmälan; kungörelse; upp-
gift för beskattning (se Själv-
deklaration). — Verb:
deklare'ra.

Deklinatio'n (lat. declina'tio),

böjning. — Sprdkv. Substanti-
vens och adjektivens böjning me-
delst ändelser till kasus, numerus

och genus. — Fys. D. 1. miss-
visning är kompassnålens
avvikning från den astronomiska
meridianen 1. nord—sydlinjen

eller m. a. o. vinkeln mellan kom-
passnålen och meridianen. D.
förorsakas därav att kompass-
nålens nordpol inställer sig i rikt-

ning mot jordens magnetiska syd-

pol (se Jordmagnetism),
vilken ej sammanfaller med jor-

dens geografiska nordpol. Med
östlig D. menas, att kompassens
nordpol pekar något öster om
den geografiska nordpolen. Vid
västlig D. är kompassnålens ställ-

ning västlig i förhållande till

nord—sydlinjen. Om på en karta,

en s. k. deklinations- 1.

isogonkarta, de punkter på
jorden, som ha samma D., sam-
manbindas, erhålles en linje, en
8. k. i s o g o' n. En linje, som
sammanbinder punkter, i vilka D.
är noll, kallas ago'n 1. noll-
i 8 o g o' n. Isogonerna samman-
träffa i fyra punkter, där alltså

D. är obestämd, nämligen i jor-

dens magnetiska och geografiska

poler. Agonerna (de giövre lin-
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jerna å vidstående karta) bestå

av en runt jorden genom polerna
löpande linje och en sluten linje

i öst-Asien. Dessa linjer »kilja

områden med östlig D. från så-

dana med västlig. D. undergår
ständigt regelbundna förändring-

ar, dels imder korta perioder

(dagliga variationer), dels under
längre (sekulära variationer). I

Sverige minskas f. n. D. med c:a
7' årligen. Dessutom förekomma
tillfälliga variationer 1. pertur-

bationer, orsakade av magne-
tiska oväder. — Astr. Se A s t r o-

nomiska koordinater.
Deklinationscirkel kallas var-

je genom himmelssfärens poler

gående storcirkel.

Deklinationsnål, se D e k 1 i -

natorium.
Deklinato'rium, ett instru-

ment för bestämning av magne-
tiska deklinationen i en punkt
med känt geografiskt läge och
magnetiska meridianer (se

Jordmagnetism). D. består

av en kompasslåda och en vid

denna fästad tub eller visiranord-

ning, som kan vridas i vertikal-

planet. Kompasslådan är vridbar

i horisontalplanet. Om kikaren
inriktas mot ett avlägset före-

mål med känt geografiskt läge,

kompassnålens (deklinationsnå-

lens) ställning avläses och kom-
passlådan med tuben därefter

vrides så, att tubens kollima-

tionsaxel och nålen bliva paral-

Deklinatorium.

lella, kan vridningsvinkeln (de-

klinationen) avläsas.

Dekline'ra (lat. declinaWe),
böja, förfalla.

Deko'kt (av lat. de, från, och
co'quere, koka), avkok. Enligt
Svenska farmakopén skall, då
icke annorlunda föreskrives, av 1

del drog beredas 10 delar D.
på så sätt, att den med vatten
begjutna, sönderskurna 1. pres-

sade drogen samt vatten upphet-
tas i slutet kärl i vattenbad un-
der 30 min., silas och utpressas.

Föreskrives D. av häftigt verkan-
de drog, skall styrkan anges å
receptet. — Dekoktio'n, av-

kokning. Se Bryggeri sp. 682.

Dekolleterad (fr. décolleté, av
de, från, och collet, krage), utan
krage, urringad, med blottad hals.

Dekoratio'n, den konstnärliga
utsmyckningen av ett föremål
eller en byggnad. D. omfattar
såväl ornamentik (se d. o.) som
sådana arkitektoniska former,
som icke tjäna ett direkt prak-
tiskt ändamål; i byggnader ingå
ofta även skulptur och måleri i

D. Under olika epoker och
byggnadsstilar (se Byggnads-
konst) har D. spelat en mer
eller mindre framträdande roll.

— I speciell betydelse brukas
D. om teaterdekorationer (se

d. o.) och ordensutmärkelser. —
Dekorati'v, prydande, ut-

smyckande. Inom bildkonsten
kallas ett konstverk dekorativt,

när huvudvikten ligger på linje-

och färgverkan, icke på naturav-
bildningen. Inom arkitekturen
står dekorativ i motsats till kon-
struktiv (se d. o.) . — D e k o r a •

t ö' r, konstnär eller hantverkare,

som sysslar med dekorativa upp-

gifter. — Dekor e' ra, pryda,

utsmycka, förse med dekoration.

Deko'rt (fr. décourt, avkort-

ning), avdrag på en räkning, sär-
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Dante och Vergilius i underjorden. Målning av Eugéne Delacroix.

skilt som ersättning för försenad

leverans, underhaltig kvalitet,

felaktig vikt m. m.

Dekreme'nt (av lat. decre'-

scere, avtaga), minskning.

Dekrepi't, se Decrepitus.
Dekrepite'ra (lat. crepita're,

smattra), knastrande springa
sönder. Kristaller t. ex. koksalt,

dekrepitera, då de upphettas.
Orsaken härtill är, att det i små
håligheter i kristallerna inneslut-

na vattnet vid uppvärmning över-

går i gasform och spränger sön-

der kristallerna.

Dekre't (lat. decre'tum, av
dece'rnere, avgöra), beslut, påbud.
— Dekret a' ler, påvliga
skrivelser 1. påbud. — D e k r e -

t e' r a, besluta, påbjuda.

Dekusse'rade blad (av lat. de-

cussa're, bilda ett kors), parvis
motsatta blad, så ordnade, att

två bladpar synas bilda ett kora,

då de betraktas ovanifrån.

Del., se Deleatur och D e -

lineavit.

De la Brache [d8labra'sj],

Helga, av tullvaktmästårdot-
tern Aurora Florentina
Magnusson, f. 1817, d. 1885,

antaget namn. Genom att utge
sig vara dotter av Gustav IV
Adolf, född under dennes lands-

flykt, lyckades hon förskaffa sig

understöd av staten och av en-

skilda personer. Hennes verkliga

börd fastställdes 1870, men tron

på hennes kungliga härstamning
har långt senare åstadkommit
försök att få densamma erkänd.

Delacroix [dalakroa']. 1. E u

-

géne D., f. 1798, d. 1863, fransk
målare. D. är romantikens mest
typiska representant inom måle-

riet och betecknar med sin våld-

samt personliga konst den moder-
na individualismens genombrott
inom bildkonsten. Det var den
engelska målarkonsten (Con-
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stable, Turner, Bonington) samt
barockmästarna, främst Tinto-

retto och Kubens, som visade
honom vägen till den flammande
kolorit, som är nerven i hans
måleri; en resa till Marocko
1832 öppnade hans ögon för

orientalisk färgprakt. D. hämta-
de stoff till sina kompositioner
framför allt frän de stora dikt-

verken. Hans första utställnings-

arbete hade till motiv Da/nte och
VergiUus i underjorden (1822,

Louvre), senare inspirerades han
bl. a. av Byron, Goethe och Bi-

beln. Med förkärlek målade han
även stridande djur. Motiv ur
samtidens historia klädde han
gärna i en halvt allegorisk form,

t. ex. Friheten d barrikaden (1831,

Louvre). D. var stolt och inbun-

den och gick oförstådd sin egen
väg. Hans efterlämnade brev och

dagböcker tillhöra konsthisto-

riens mest givande dokument. I

Nationalmuseum är han repre-

senterad med en målning, Eer-
minia hos herdarna (1859). — 2.

Leon D., f. 1865, belgisk politi-

ker, tillhörande det klerikala

partiet. D., som var konseljpre-

sident 1918—20, var Belgiens

förste representant vid fredsför-

handlingarna i Paris 1919, där
han energiskt framförde Belgiens

krav på skadeersättning.

De la Gardie [d8laga'rdi],

svensk adlig ätt, friherrlig 1571,

grevlig 1615, härstammande från

den franska adelssläkten d'Es-

couperie i Languedoc. — 1. Pon-
tus D., f. 1520, d. 1585, frih.,

fältherre, riksråd, tog namn efter

familjegodset La Gardie; gick i

dansk krigstjänst och deltog i

kriget mot Sverige 1563. Vid
erövringen av Varberg 1565

tillfångatagen, övergick han i

svensk tjänst. Ledde från 1580

kriget mot ryssarna i Liv-

Jakob De la Gardie. Kopparstick av
J. Falck.

land, blev ståthållare i Estland
och Livland samt genomförde
stillestånd med Eyssland (1583).
D. var gift med Johan III:s ille-

gitima dotter Sofia Gyllenhielm.
— 2. Jakob Pontusson
D., d. 1652, den föreg:s son,

greve, fältherre, riksmarsk. Efter

militär utbildning under Karl
IX :s krig i Livland (försvaret

av Wolmar mot polackerna
1601) samt hos Morits av Ora-
nien, erhöll han år 1609 upp-'

draget att leda den svenska hjälp-

aktionen för ryske tsaren Vasilij

Sjujskij mot de av polackerna
understödda upproriska ("de

falska Dimitrijerna"). 1610 in-

ryckte D. med de förenade svensk-

ryska härarna i Moskva; sedan
inre misshälligheter uppstått
bland ryssarna, lämnade han sta-

den s. å. för att undsätta det av

polackerna belägrade Smolensk
men, övergiven av sina legotrup-

per och bundsförvanter, led han
nederlag vid Klusjino. D. åter-
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tågade med de svenska trupper-

na och lyckades under den inre

förvirringen åt Sverige erövra

Keksholm och Novgorod (1611).

Härifrån sökte han utsträcka

det svenska inflytandet över

Ingermanland ända upp till Vita
havet samt åstadkomma en rysk-

svensk barriärstat till skydd för

hela ö. gränsen och verkade för

svenske prinsen Karl Filips ryska
tronkandidatur. Planens fall

(1613) ledde till krigets fortsät-

tande mot den nye tsaren Mikael
Romanov, varvid Gustav Adolf
personligen deltog som D:s lär-

junge i krigskonsten. Kriget av-

slutades med freden i Stolbova

1617, där D. var svensk under-
handlare. D. blev 1620 riksmarsk,

deltog vid Gustav Adolfs sida i

det polska kriget, efter 1622 som
generalguvernör i Livland, men
återvände sedan till Sverige ss.

chef för krigskollegiet (1630).

Medlem av förmyndarstytelsen
1632, utmärkte han sig genom sin

erfarenhet och praktiska blick.

D. blev 1615 greve till Läckö och
förmäldes 1618 med Ebba Brahe.
— 3. Magnus Gabriel D.,

f. 1622, d. 1686, den föreg:s son,

greve, rikskansler, mecenat. Från
1645 knuten till drottning Kri-
stinas hov, erhöll han snabbt de

högsta utmärkelser: 1647 riks-

råd, 1648 general, 1651 riksmar-
skalk och 1652 riksskattmästare,
varjämte han genom sitt äkten-

skap med Karl Gustavs syster

Maria Eufrosyne (1647) kom
i närmaste förbindelse med
konungafamiljen. Under Kristi-

nas sista regeringsår trängdes D.
undan men framträdde på nytt
under Karl X Gustav ss. general-

guvernör i Livland (1655) och
överbefälhavare i östersjöprovin-
serna, på vilken post han dock ej

utmärkta sig. Var 1660 svensk

Magnus Gabriel De la Gardie. Samtida
kopparstick.

underhandlare vid freden med
Polen i Oliva. S. å. hade D. vid

konungens död blivit rikskansler

och medlem av förmyndarstyrel-
sen, i vilken han blev ledare för

den krigslystna och franskvänliga
fraktionen, som genomförde den
ödesdigra "subsidiepolitiken".

Även för regeringens korruption

och slöseriet med statsmedel var
D. i hög grad ansvarig men har
i gengäld äran av de betydelse-

fulla insatserna på det kulturella

området: upprättandet av Lunds
universitet (1668) och Antikvi-

tetskollegium (1667) samt ej

minst understödjandet av Uppsala
universitet (vars kansler han
blivit redan 1654), bl. a. genom
donationer till biblioteket (t. ex.

Codex argenteus, se C o d e x)

och främjandet av Olof Rudbecks
verksamhet. Även enskilt ver-
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kade D. med hjälp av ein oer-

hörda förmögenhet såsom fri-

kostig gynnare av konster och
vetenskaper. Vid Karl XI :s till-

träde till riksstyrelsen 1672, be-

höll D. sitt inflytande men för-

lorade det efter den politiska

katastrofen 1675 och under det
följande danska kriget, som vi-

sade hans diplomatiska och mili-

tära oförmåga. Genom förmyn-
darräfsten och reduktionen be-

rövades han hela sin förmögen-
het samt alla sina ämbeten.
— Om D:s litterära talang vitt-

nar bl. a. pb. 471, skriven under
clycksåren. — 4. Magnus Ju-
lius D., f. 1668, d. 1741, den
föregrs brorson, greve, riksråd.

Deltog på fransk sida i spanska
successionskriget, sedan i Karl
XII:s krig. Verkade efter fre-

derna för anslutning till Frank-
rike och anses som en av hatt-

partiets grundläggare. — 5. Ja-
kob Gustav D., f. 1768, d.

1842, den föregrs sonson, greve,

general, diplomat, 1813—19 sän-

debud i Madrid. Var vid riks-

dagen 1809 ledare för den
"gustavianska" fraktionen och
föreslog bl. a. ståndsprivilegier-

nas avskaffande. Se vidare D e -

lagardieska arkivet. —
6. Robert D., f. 1823, d. 1916,

den föreg:s brorson, greve, riks-

dagsman, landshövding i öster-

götlands län 1869—1901. Deltog
från 1859 i flertalet riksdagar,

först SS. led. av adeln (före 1866),

sedan i A. K. (till 1875), i F. K.
(1879—88) och åter i A. K.
(till 1902), från 1894 ss. talman.
Verkade särskilt för grundskat-
ternas upphävande. — 7. Ro-
bert D., f . 1858, den föreg : s son,

landshövding i Malmöh. 1. 1909.

Delagardieska arkivet [dala-

ga'rdiska], en samling urkunder
rörande Sveriges (och främst

^v -
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Delagardieska palatset 1 Stockholm.

(Ur Suecla antiqua et bodierna.)

släkten De la Gardies) historia,

som förvarades på godset Löbe-

röd i Skåne. På J. G. De la Gar-
dies initiativ utgåvos delar därav
(20 bd) 1831—44 genom P. Wie-
selgren. Största delen av sam-
lingen överflyttades (1848 och

1892) till Lunds universitetsbib- '!

liotek och medeltidsurkunderna
1887 till Riksarkivet. Jakob Pon-
tusson De la Gardies arkiv finnes

i Dorpats universitetsbibliotek.

Delagardieska palatset [dala-

ga'rdiska], även kallat Maka-
lös, låg på södra delen av nuv.

Karl XII:s torg i Stockholm och

uppfördes på 1640-t. för Jakob
Pontusson De la Gardie av H, J.

Kristler med skulpturdekoration

av C. J. Döteber. 1680 indrogs,

palatset till kronan och inrätta-

des 1691 till arsenal, 1793 till

lokal för Kungl. dramatiska tea-

tern. 1825 förstördes det full-

ständigt av en eldsvåda.

Delago'abukten, bukt på Syd-

Afrikas ö. kust i s. delen av por-

tugisiska kolonin Mosambik, med
en förträfflig hamn. Vid D. ligger

hamnstaden Lourengo Marques,
förbunden genom järnväg med
Pretoria i Transvaal.

De la Mare [del8mä'a], Wal-
ter, f. 1873, engelsk författare,
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har i en följd diktsamlingar, av
vilka Tlie Listeners (1912) torde

vara den förnämsta, visat sig

som en av den moderna engelska

lyrikens mest förfinade konstnä-

rer. Han har även utgivit prosa-

böcker, bl. a. den fantastiska no-

vellen The return (1910).

Deland [dala'!)], skådespelare.
— 1. Louis Joseph Marie
D., f. 1772, d. 1823, anställdes

1791 som aktör och premiärdan-
sör vid Kungl. teatern där han
1809 blev balettmästare. D. var en
ypperlig komiker. — 2. Pierre
J o s e p h D., f. 1805, d. 1862, den
föregrs brorson, 1833—49 ledare

för ett av landsortens bästa säll-

skap, 1849—61 för Djurgårds-
teatern i Sthlm, från 1861 enga-

gerad vid Kungl. teatern. För-
träfflig skådespelare i den högre
komiska stilen. — 3. Fredrik
D., f. 1812, d. 1894, den föreg:s

broder. Innehade 1844—48 Djur-
gårdsteatern i Sthlm, uppträdde
f. ö. vid olika talsceuer. Fram-
stående komiker, särskilt i den
borgerliga komedin. — 4. B e 1 1 y
D., dotter till D. 2, se Alm-
löf 3.

Delane [dile'jn], John T h a-

deus, f. 1817, d. 1879, engelsk
pressman, var ursprungligen re-

porter i Times men gjorde sig

snart så bemärkt genom sin dug-
lighet att han 1841 utsågs till

tidningens huvudredaktör. Under
hans ledning växte Times till att

bliva en formlig makt inom sta-

ten, vilkens hållning det offent-

liga livet alltid måste räkna med.
D:s utmärkta privata förbindel-

ser med bl. a. lord Palmerston
kommo i hög grad tidningen till

godo. Personligen tillbakadragen,

åtnjöt D. dock ett utomordent-
ligt anseende och betraktades all-

mänt som den främste bland
Englands journalister.

Edvard IV :s söner i Tower. Målning av
Paul Delaroche.

De la Pole [dala-pAo'l], se

Suf f olk.
Delaroche [d8larå'sj], Paul,

f. 1797, d. 1856, fransk målare.

D., som var sin tids måhända
mest ryktbare historiemålare,

skattade åt skedets smak för det

teatraliska och sensationella i

stora, historiskt noggranna olje-

målningar. Mest bekant torde

Edvard IV :s söner i Tower
(Louvre) vara.

De'lary, sulfatfabrik i Göte-

ryds skn, Kronob. 1., tillhörig

Strömsnäs bruks a. b.. Ströms-
näsbruk.

Delattre [d8la'ttr], Alfred
Louis, f . 1850, fransk munk
och arkeolog, har företagit bety-

dande grävningar i Kartago och
utgivit viktiga arbeten rörande
den fenikiska och fornkristna
kulturen.

Delaunay [dalånä'], Char-
les Eugen e, f. 1816, d. 1872,

fransk astronom. 1870 chef för

observatoriet i Paris. Arbeten i

månteori. Se även de Launay.
De Laval 1. de Laval [da

lava'11], Carl Gustaf Pat-
rik, f. 1845, d. 1913, uppfinnare,

industriman. Som ingenjör vid

Stora Kopparbergs bergslags a. b.

och Bllosters a. b. gjorde han
betydelsefulla förbättringar av
metallurgiska anordningar. Från
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1877 ägnade sig D. helt åt privat
uppfinnar- och företagarverksam-
het. 1878—79 uttog D. patent å
en mjölkseparator (se d. o.), för

vars exploaterande han bildade
a. b. Separator (se d. o.) i Stock-
holm. Även andra för mejerihan-
teringen avsedda uppfinningar
härröra från D. — D. var den
förste, som (1887) konstruerade
en praktiskt användbar ångtur-
bin (se d. o.), vars tillverkning
1893 övertogs av a. b. De Lavals
ångturbin. D. uppfann bl. a. en
elektrisk ugn (se Elektriska
ugnar och Zink) för fram-
ställning av zink och zinkvitt
och drev en fabrik i Stockholm
för glöd- och båglamptillverkning
samt ägnade sina sista år åt

torvproblemet (se Torvin-
d u s t r i) . — Som politiker till-

hörde D. protektionisterna och
var 1888—90 led. av A. K. samt
1893—1902 av F. K.

De la Vallée [dalavale'], arki-

tekter av fransk börd, verksam-
ma i Sverige. 1. Simon D., d.

1642, inkallades till Sverige och
blev 1639 "Kungl. Maj:ts Archi-
tecteur" (överintendent för

byggnadsväsendet). Riddarhuset
i Stockholm grundlades under
hans ledning. — 2. J e a u D.,

f. 1620, d. 1696, den föreg:s

son. Blev genom ett stipendium
satt i tillfälle att 1646—50 full-

borda sin utbildning genom resor

i Frankrike och Italien och ut-

nämndes efter hemkomsten till

"Kungl. Architectus" (1651). Ut-
förde till drottning Kristinas

kröning 1650 en triumfbåge på
nuv. Gustav Adolfs torg. Full-

bordade Riddarhuset (se ill. till

d. o.) och uppgjorde ett stor-

artat projekt till ombyggnad av

Stockholms gamla slott, vilket

dock på grund av Karl X Gustavs
död ej utfördes. Karlberg och

r ChtiisVo .

^r«r~^

Triumfbågre vid drottning Kristinas
kröning. Av Jean De la Vallée. (Ur

Suecia antiqua et bodierna.)

Venngarn ombyggdes. Skokloster
planerades av D. I Stockliolm

byggde han bl. a. Wrangelska
palatset (se ill. till K u n g s h u -

set) på Riddarholmen, Bondeska
palatset (senare rådhus, se ill. till

Bonde) samt Katarina och

Hedvig Eleonora kyrkor, vilkas

utseende dock sedan dess betyd-

ligt förändrats. Som arkitekt an-

sluter sig D. till den italienska

klassicismen, hos honom dock
modifierad genom franska och
holländska inflytanden. Särskilt

Riddarhuset har en avgjort hol-

ländsk prägel. D. blev 1671 eko-

nomiborgmästare i Stockholm
och preses i Ämbets- och bygg-

nadskollegium, 1680 hov- och

stadsarkitekt. D. var tillika värds-

husvärd och drev en fabrik för

kastorhattar men dog i fattigdom.

De Lavals ångturbin, a. b. D.,

Stockholm, grundat 1893, äger

vid Saltsjö-Järla i Nacka ekn,

Sthlms 1., mek. verkstad och gju-

teri för tillverkning av ångtur-

biner, elektriska generatorer och

motorer, centrifugalpumpar, fläk-

tar, turbokompressorer, kohden-



189 Delaware—Delbriick 190

sorer och roterande luftpumpar.

350 arbetare. Ensamförsäljare för

Sverige av bolagets fabrikat är

a. b. Zänder och Ingeström,

Stockholm.

Delaware [dellaoäe]. 1. Flod

i n.ö. För. Stat., bildande gräns

mellan staterna Pennsylvania,

New York och New Jersey, upp-
rinner inom staten New York
samt utfaller i Atlanten, ö. om
Delawarehalvön i en lång

mynningsvik, Delawarevi-
k e n. D. är till stor del kanali-

serad. Längd 580 km. — 2. Stat

i För. Stat., omfattande n.ö. de-

len av Delawarehalvön, gränsar i

n. till Pennsylvania, i v. och s.

till Maryland samt i ö. till Dela-

wareviken och Atlanten. Ett bör-

digt slättland med sumpig kust
utan hamnar, över hälften av
arealen är odlad. Huvudnäringar
äro åkerbruk och boskapsskötsel.

Vid kusten idkas givande fiske.

Bland städer märkas huvudsta-
den Dover och Wilmington. 5,076

kvkm. 220,000 inv. — D. ingick

urspr. i en svensk koloni, anlagd
1638 och kallad Nya Sverige
(se d. o.). 1655 erövrades kolo-

nin av holländarna, som 1664
tvungos att avträda den till Eng-
land, under vars välde den var
till 1776, då den uppgick som
självständig stat i den nordame-
rikanska unionen. Ännu till

1700-t:8 slut fanns en svensk be-

folkning kvar i D.

Delawares [dellaoäeå], en
grupp indianstammar i ö. delen
av För. Stat., vilka fordom be-

bodde Delawareflodens dalgång.
Själva kallade de sig Leni
Lenape. De räknas till algonki-
nernas huvudstam. Till D. hörde
bl. a. mohikanerna. De kvarlevan-
de D. bo nu till största delen i

reservationer i Oklahoma.
Delavigne [d9lavi'nj], Casi-

mir, f. 1793, d. 1843, fransk

skald och dramatiker. Sin första

framgång vann D. genom sina

patriotiska oden, Les Messénien-
nes (1818). I dessa liksom i sina

tidigaste skådespel {Les vépres
siciliennes, 1819, m. fl.) ansluter

sig D. till klassicismen men när-

mar sig sedan romantiken för

att till slut bli en av Scribes

medarbetare.

Delbarhet, den egenskap, som
tillkommer alla kroppar, att på
mekanisk väg låta sönderdela sig

i smärre delar intill en viss

gräns, som för sammansatta äm-
nen utgöres av molekylen, för

enkla grundämnen av atomen.
(Se Atom, sp. 829, och Mole-
kyl).

Delbriick. 1. Martin
Friedrich Rudolf v. D., f.

1817, d. 1903, tysk finanspoliti-

ker, Bismarcks främste medhjäl-
pare i ekonomiska frågor. De
tyska tullföreningarna av 1853
och 1867 samt handelsfördragen
med Frankrike, Belgien och Ita-

lien (1862—65) voro D:s verk.

Motståndare till Bismarcks se-

nare protektionism. — 2. B e r -

told D., f. 1842, d. 1922,

språkforskare, 1869—1913 pro-

fessor i Jena, bekant ss. utg. av
Vergleichende Syntax der indo-

germcmischen Sprachen (1893

—

1900). — 3. Hans D., f. 1848,

tysk historiker, professor i Ber-

lin 1885—1921. D., som särskilt

ägnat sig åt krigshistorien och

på detta område skrivit bl. a.

det stora verket Geschichte der
Kriegskunst im Rahmen der poli-

tischen Geschichte (3 bd 1900

—

06), har på senare år ägnat sig

åt forskningar om världskriget.

D. har 1883—1919 utgivit Preus-

sische Jahrhilcher. — 4. C 1 e -

mens v. D., f. 1856, d. 1921,

tysk politiker, överborgmästare i

Danzig 1896, överpresident i
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Théophile Delcassé.

West-Preussen 1902 och preus-

sisk handelsminister 1905. Riks-

inrikesminister 1909—16, genom-
förde han bl. a. en stor riksför-

säkringsreform. 1918 chef för

kejsarens civilkabinett, sökte

han motarbeta planerna på, kej-

sarens abdikation. 1919 tysk-

nationell medlem av nationalför-

samlingen och 1920 av riksdagen.

Delcassé [dälkase'], Théo-
phile, f. 1852, d. 1923, fransk
politiker, medlem av deputerade-

kammaren 1889—1919. D., som
var medlem av 13 ministärer
och bl. a. förestod utrikesministe-

riet juni 1898—juni 1905 samt
aug. 1914—okt. 1915, inriktade

sig på utjämning av konflikter-

na med England, särskilt i fråga

om kolonialpolitiken, och avslöt

den fransk-brittiska ententen

] 904 (se E n t e n t e) . Han arbe-

tade på att utnyttja denna för

sin mot Tyskland klart riktade

politik, vilket underlättades ge-

nom den rysk-brittiska uppgörel-

sen 1907. Ss. marinminister mars
1911—jan. 1913 stärkte han den
franska flottan och genomförde
viktiga avtal för ett kommande
krig. Amibassadör i Petersburg
1913—14 underblåste han kort

före världskriget den växande
motsättningen mot Tyskland.

Delcre'dere, ital., "på tro och

loven", övertagande av borgens-

förpliktelse i ett obligationsför-

hållande. Vid kommissionsavtal
är det synnerligen vanligt, att

konamissionären ikläder sig en
8. k. delcredereförbin-
d e 1 8 e eUer "ställer eig del-

eredere", vilket innebär, att han
gentemot uppdragsgivaren an-

svarar för tredje mans förplik-

telser, t. ex. beträJBFande betalning

eller leverans. I ersättning för

dyl. ansvar brukar kommissionä-
ren åtnjuta en särskild s. k.

de 1 cred e reprovision,
vanl. 1/^—2 % av köpeskillingen.

Delea'tur, lat. (av deleWe, ut-

plåna), förk. del. (i korrektur

^), bör borttagas.

Dele'dda, G r a z i a, gift M a -

d e s a n i, f. 1872, italiensk för-

fattarinna, särskilt berömd för

sina realistiska natur- och folk-

livsskildringar från Sardinien

{Elias Portolu, 1902, övers. 1903,

Cenere, 1903, m. fl.) ; har även

utgivit samhällsromaner, ss.

Nostalgie (1905; Regina Taglia-

mari, 1922).

Delee'n (Delen), Karl
Erik, f. 1767, d. 1850, boktryc-

kare och lexikograf, grundlade

1796 en bokhandel och 1799 ett

tryckeri i Stockholm. Sv. akade-

mins boktryckare 1800—29.

Delega't (av lat. delega're, be-

fullmäktiga), ombud, fullmäktig.

Delegatio'n (lat. delega'tio),

avsändande av fullmäktige; upp-

drag att handla i någons ställe;

de personer, som erhållit sådant

uppdrag, deputation, utskott.

Civilr. Avtal, varigenom gäldenär

insätter annan i sitt ställe. För

sådan förändrings giltighet gent-

emot borgenären fordras dennes

samtycke. — Statsr. Om konung-

ens delegationsrätt se Ekono-
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misk lagstiftning. — Se

även Österrike-Ungern.
Delege'ra (lat. deWgere), be-

fullmäktiga.

Delescluze [doläkly'&], Louis
Charles, f. 1809, d. 1871,

fransk journalist och revolutio-

när, krigsminister och en av le-

darna för Pariskommunen (se

d. o.).

De'let, fi- Teili, ett från öar

tämligen fritt farvatten mellan

Östersjön och Bottniska viken

genom den åländska skärgården

ö. om Åland.

Deletä'r (grek. deleWrios),

skadlig (för hälsan), giftig.

De'lfi, lat. De'lphi, grek. Del-

foi (se d. o.).

Delfi'ner, Delphi'nidae, en

fam. i alla hav representerade

Tandvalar, med ryggfena och

vanligen talrika, likformiga tän-

der i båda käkarna. Den vanliga

delfinen 1. springaren,
Delphi'nus de'lphis, har utdragen
nos, "näbb", är vanl. ovan svart,

på sidorna gråaktig med strim-

mor, under vit. Lever av fisk,

förekommer i flock och följer ofta

fartygen. N. halvklotets flesta

hav; vid Skandinaviens kuster

dock sällan anträffad (en gång
i Bohuslän). — Tumlaren,
Phocae'na phocae'na, har kort
nos, är ovan svart, på sidorna
ljusare, på buken vit. Fiskätare.

Då tumlaren går upp i vatten-

ytan för att andas, synes den
bågböjda ryggen med den höga,
breda ryggfenan i en rörelse, som
ger intryck av att djuret slår en
volt i vattnet. Lever i små flockar,

framför allt vid n. Atlantens
kuster, där den ofta intränger i

Springare. Längd 1,8—2,3 m.

7. — Le X. III.

Tumlare. Längd l,s—1,« m.

floderna. Vandrar på våren in i

Östersjön, på hösten ut, och är

det enda valdjur, som konstant
tillhör Sveriges fauna. — TiU D.
höra även bl. a. grindval, späck-

huggare, vitnossläktet, öresvin.

Delfinryggen, Nordatlan-
tiska ryggen, långsträckt
upphöjning på Atlantens botten
mellan Azorerna och ön S:t Paul.
D., som i allmänhet ligger 2,800
—3,500 m. under havsytan, om-
ges på båda sidor av djuphav
(4,500—6,000 m.) och fortsattes

s. om ekvatorn efter ett kort av-

brott av Challengerryg-
gen. Sydatlantiska ryg-
gen.

Delfoi [de'llfåj], forngrekisk
stad i landskapet Fokis med
Apollontempel och berömt orakel j

platsen för de pytiska spe-
len (se d. o.). D. var bebott

redan i mykensk tid. Det ligger

uppe i bergsluttningarna n. om
Fokis' enda större slätt, "det he-

liga landet", vid foten av Par-
nassos. Stället blev föremål för

mytbildning redan i äldsta tid.

Det betraktades som Greklands
och världens medelpunkt. Home-
ros kallar det Pyto, senare härlett

av Pyton, en drake, som Apollon
besegrat. Ett förbund av kring-
boende stater, amfiktyoner (se

d. o.) hade i historisk tid vården
av helgedomen om hand. 548 f.

Kr. brann det gamla Apollon-
templet men restes i långt större

prakt; efter ett jordskalv 373 f.

Kr. ombyggdes det ånyo. över-
grepp från foker samt Sullas och
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Delfoi. Plan av tempelområdet. — 1. Äpollontemplet. — 2, Kolonnhall med
statyer. Spartas tackgåva för segern vid Aigospotamoi 405 f. Kr. — 3. Staty-
grupp. Atens tackgåva för segern vid Maraton 490 f. Kr. — 4, 5. Exedror med
statyer. Tackgåvor av Argos för segrar över Sparta. — 6. Knidiernas skatt-
kammare. — 7. Sifniernas skattkammare. — 8. Atens skattkammare. — 9. Tre-
foten. — 10. Apollons staty. — 11. ApoUons altare. — 12. Teatern. — 13. Fyr-
spann av brons. — 14. Knidiernas leske. — 15. Atenarnas stoa. — 16. Halos
(samlingsplats för festprocessioner m. m.). — 17. Naiiernas kolonn. — 18. Pytons

håla.

Neros grova plundringar berö-

vade D. en mängd skatter och
konstverk. Då Teodosius (379

—

395) förbjöd den hedniska kulten
och oraklets verksamhet, förlora-

de D. sin betydelse. — Oraklet i

D. njöt stort anseende i alla gre-

kiska stater och långt utom Grek-
lands gränser och rådfrågades i

viktiga statliga eller privata

angelägenheter. Efter stadgade
tvagningar och offer fick den råd-

frågande framställa sitt spörs-

mål, varefter prästinnan, pytia,
tog plats på trefoten i helge-

domens adyton (se d. c). Enligt

traditionen var trefoten place-

rad över en klyfta i jorden,

ur vilken berusande ångor upp-

stego. Någon sådan har emeller-

tid icke blivit funnen i templet.

De ord pytia i hysterisk extas

uttalade formades av prästerna
till ett svar, avfattat på hexa-
meter. Ofta voro svaren mång-
tydiga eller obegripliga, stundom
vittna de om en viss diplomatisk
beräkning, ehuru pytia och säker-

ligen även prästerna voro över-

tygade, att Apollons röst talade

genom dem. — Under 1800-t.

företogos upprepade grävningar

i D., vars topografi man huvud-
sakligen kände genom Pausanias'

beskrivning. 1892 påbegynte
franska arkeologiska institutet i

Aten under ledning av Homolle
en fullständig, systematisk ut-

grä,vning. En by, som stod på
platsen, revs och hela tempelom-
rådet blottades. Utbytet blev yt-

terst rikt, både i fråga om bygg-
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Tempelområdet i Delfoi Rekonstruktion av A. Tournaire.

nadsrester, skulpturer och in-

skrifter. De lösa fynden förvaras

i ett museum på platsen. — Det
åt Apollon helgade området var
omgivet av en mur och anlagt

i terrasser på bergsluttningen;

det låg högre än den övriga, sta-

den. Mitten av området intogs

av Apollons tempel (1). Upp till

templet ledde från murporten i

8.Ö. hörnet "den heliga gatan",
längs vilken voro uppställda
skulpturverk och skattkammare
(tesauroi), i vilka de olika gre-

kiska staterna förvarade sina

tempelgåvor (se planen). Bland
skattkamrarna märkas särskilt

knidiernas (6) och sifniernas (7),

båda i jonisk stil från 500-t.

f. Kr., samt atenarnas i dorisk
stil från omkr. 500 f. Kr. (8).

Vid slutet av gatan, framför
templet, stodo en 6,5 m. hög tre-

fot av brons och guld, grekernas
tackgåva för segern över perserna
vid Plataiai (9), Apollons kolos-

salstaty (10), tackgåva för se-

gern vid Salamis, och altare

(11), rest av ön Kios. Högre upp
låg en teater (12) för festspelen.

K^ ^ _ 1
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isaÉs:.-y«hhmmsBHI BSBKhW^ad^

Delfoi. I förgrunden ruinerna av argivernas skattkammare.
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Delfol. Knidiernas skattkammare,
konstruktion i museet.)

(Re-

Ej långt därifrån stod ett fyr-

spann av brons (13), av vilket

körsvennen finns bevarad (se ill

till Bildhuggarkonst sp
1510). Längst i norr låg knidier

nas leske (församlingshall; 14)

i vilken antikens störste målare
Polygnotos, utfört sina för

nämsta, nu förlorade målliingar

Längs själva tempelterrassens
sydsida hade atenarna omkr. 500
byggt en kolonnhall {stoa; 15).

Strax v. därom stod på en hög
kolonn en sfinx (17), skänkt av
ön Naxos' invånare omkr. 560.

Delfrukt, se Frukt.
Delft, stad i prov. Zuid-Hol-

land, Nederländerna, 9 km. s.s.ö.

om Haag. D. är en ålderdomlig,

av kanaler genomfluten stad med
två gotiska kyrkor, ett nu till

museum förvandlat hus, i vilket

Vilhelm I av Oranien mördades,
samt ett av H. de Keyser uppfört
rådhus i renässansstil. Fordom
berömt för sin fajanstillverkning,

som ännu ehuru i mindre skala
bedrives. Mattfabriker och stor

mejerihantering. Teknisk hög-
skola. 40,000 inv.

DeIga'do, C a b o D., udde på

Afrikas ö. kust, s. om floden

Eowumas mynning, på gränsen
mellan portugisiska Mosambik
och Tanganyikaterritoriet.

Delhi 1. De hl i. 1. Provins i

britt. Indien. 1,443 kvkm. 500,000

inv. — 2. Stad i D. 1, vid Jumna,
sedan 1912 britt. Indiens huvud-
stad. D. är ett betydande han-

delscentrum, särskilt för spann-

mål, textilvaror och konsthant-

verk. 300,000 inv. — D., som
är en av Indiens äldsta städer,

var 1526—1738 Indiens huvud-
stad och Stormoguls residens

samt kom 1803 i engelsmännens
händer. Under sepoysupproret

1857 var D. de upproriskas
centrum och stormades av de

engelska trupperna. — Staden
innehåller ännu några av Indiens

skönaste byggnadsverk, bl. a. det

vidsträckta kejserliga palatset

och stora moskén, bägge upp-

förda av sjah Djahan, samt, utan-

för stadsområdet, kolossalmina-

reten Kutb JVlinar från 1200-t:8

början. — Sedan 1912 ha omfat-

DELH
Skala I 150000
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"

Stora moskén i Delhi.

tände arbeten pågått för uppfö-

rande av moderna regeringsbygg-

nader.

Delibes [d8li'bb], Clément
Philibert L é o, f. 1836, d.

1891, fransk tonsättare, körleda-

re vid operan i Paris och prof.

vid konservatoriet, en av Frank-
rikes bästa operettkompositörer.

D. skrev även flera operor, bl. a.

Lakmé (1883), samt baletter, kö-

rer och manskvartetter.

Delica'to, ital., musikalisk
föredragsbeteckning : mjukt.

Délice [deli'ss], fr., njutning.
— Deliciö's, läcker, utsökt.

Deli'ctum (plur. deWcta),
lat., rättsstridig handling, för-

brytelse.

Delika't (lat. delica'tus, av
deWcere, locka), läcker, ömtålig,

grannlaga. — Delikat e'ss,
läckerhet ; finkänslighet.

Delikvescera [-sje'-] (lat.

delique'scere, smälta upp), flyta

sönder, säges om en del lättlös-

liga ämnen, t. ex. natrium-
hydroxid, järnklorid m. fl., som
upptaga fuktighet ur luften och
lösas i det sålunda upptagna
vattnet. Fenomenet kallas d e 1 i -

kvesce'ns och så beskaffade
ämnen delikvesce'nta.

Deli'la, se Simson.
Delinea'vit (lat,: "har teck-

nat"), förk. del., sättes efter

signaturen på teckningar och
gravyrer.

Delinkve'nt (lat. deWnquens,
av deWnquere, fela), brottsling,

som skall dömas eller avstraffas.

Delira'nt, en av delirium an-

gripen.

Deli'rium (av lat. de, ur, och
Wra, fåra, således urspårning),
en rubbning av medvetandet, för-

enad med själslig och kroppslig
oro, minnesförlust, brist på sam-
manhang i tankeverksamheten,
hallucinationer m. m. D. uppträ-
der vid vissa infektionssjukdo-

mar, vissa sinnessjukdomar {hal-

lucinatoriskt D.), i anslutning
till epileptiska 1. eklamptiska
anfall, vid förgiftning med klo-

ral, atropin, kokain, hasjisj m. m.
Alkoholdeliriet, D. tre'mens, det

i dagligt tal vanligen åsyftade
D., uppträder hos vanedrinkare
efter häftigt ökad eller hastigt
avbruten alkoholkonsumtion,
ofta i samband med insjuknande
i akut sjukdom, ofta lunginflam-
mation; det yttrar sig i darr-

ning i tungan, i armar och ben,

i sömnlöshet, hallucinationer

;

den sjuke ser flugor, ormar, råt-

tor o. d. — Behandlingen av D.

består huvudsakligen i noggrann
övervakning. Nödvändigt är att
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med sömnmedel och andra lug-

nande medel skaffa patienten vila

och lugn samt genom noggrann
undersökning uppdaga sjukdoms-
orsaken för att kunna inskrida

mot denna. Svårare deliriumfall

fordra tillsyn av läkare samt om
möjligt sjukhusvård.

Deliska problemet, se Ku-
bens fördubbling.

Delisle [dalil] , Leopold
V i c t o r, f . 1826, d. 1910, fransk

historiker och urkundsutgivare,
chef för franska nationalbiblio-

teket, var en av sin tids för-

nämsta och mest produktiva ve-

tenskapsmän och författade om-
kr. 2,000 skrifter och uppsatser.

De'litzsch. 1. Franz Julius
D., f. 1813, d. 1890, tysk teolog,

professor i Rostock, Erlangen och
Leipzig. Lärd exeget och framstå-
ende kännare av Talmud samt
varm befrämjare av missionen
bland judarna. — 2. F r i e d -

r i c h D., f. 1850, d. 1922, son till

D. 1, tysk orientalist, professor

i Berlin 1899—1920, 1800-t:s

främste läromästare på det assy-

riologiska området. I vidare kret-

sar väckte han stort uppseende
genom sina föredrag om Babél
und Bibel (1902—05; se B i b e 1 -

Babel-strid en).

Dellensjöama, två stora in-

sjöar i n. Hälsingland, N. Dellen

(80 kvkm.) och S. Dellen (50

kvkm.), förenade genom ett sund
och avrinnande från s.ö. ändan av
S. Dellen till Bottniska viken ge-

nom Delångersån.

Dellenft, dellen-ande8i't,
ungvulkanisk bergart, som finnes

anstående vid Dellensjöarna i

Hälsingland. D., som är svart,

ofta småkornig ("perlit"), visar,

att i tertiär tid vulkanisk verk-

samhet ägt rum i dessa trakter.

Delling, dagens fader i nord.
myt. — Dellings son, dagen.

Dellwik, Karl Axel, f.

1829, d. 1897, bergsingenjör, 1874—96 föreståndare för Jernkonto-
rets materialprovningsanstalt och
en av materialprovningens före-

gångsmän i Sverige.

De'lmenhorst, stad i fristaten

Oldenburg, Tyskland, vid Delme,
13 km. v. om Bremen. Linoleum-
industri, cigarrfabriker, mek.
verkstäder samt ylle- och jute-

spinnerier. 23,000 inv. — D. var
under medeltiden huvudort i

grevskapet D., som jämte
grevskapet Oldenburg 1667 ärv-

des av det danska konungahuset.
1773 utbytte Kristian VII Olden-
burg och Delmenhorst mot hertig-

dömet Holstein-Gottorp (se Ol-
denburg). De svenska konung-
arna av holstein-gottorpska ätten

(1751—1818) voro såsom med-
lemmar av oldenburgska huset
grevar av D.

Delning, se Cell och Fort-
plantning.

Delningsmaskin, se Längd-
mätning.

Delningsvävnad, se M e r i -

s t em.
De Long, George Wash-

ington, f. 1844, d. 1881, nord-

amerikansk polarfarare, 1879

chef för en av Gordon Bennett
(se d. o.) utrustad expedition,

som från Stilla havet skulle in-

tränga i Polarbassängen. Farty-

get, "Jeannette", fastnade snart i

isen och drev med denna omkring,

tills det krossades. Föremål från

"Jeannette" drevo med isen tvärs

över polarbassängen och anträf-

fades tre år senare vid Grönland.

Den isström, som härigenom upp-

täcktes, ha senare polarfarare,

såsom Nansen och Amundsen,
sökt utnyttja.

De Longöarna, liten ögrupp

i N. Ishavet n.ö. om de Nysibi-

riska öarna, upptäckt 1881 av
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Delos. Utsikt över utgrävningarna.

De Long (se d. o.) och uppkallad
efter denne.

Delorme [d8lå'rm]. 1. P h i 1 i-

bert D., se de L'orme.'— 2.

Marion D., f. 1613, d. 1650,

fransk kurtisan, känd för sina

förbindelser med upprorsmakarna
Cinq-Mars och prinsarna av
Condé och Conti; hjältinnan i V.
Hugos skådespel Marion Delorme.

De'los, en liten ö bland Kykla-
derna, ö. om Aten. 5 kvkm. En-
ligt den grekiska myten Apollons
födelseort, tidigt berömd för en
alljonisk Apollonfest. D. blev 478
f. Kr. medelpunkt för det första

attiska sjöförbundet, vars för-

bundsskatt en tid förvarades där.

315 erövrat av Ptolemaios, blev

D. en neutral medelpunkt för för-

bindelserna på Egeiska havet med
särskild betydelse för det s. k.

öinvånarnas förbund, varigenom
Egypten gjorde sitt inflytande

gällande i dessa trakter under
denna tid. Romarna överlämnade
D. åt Aten 166, fördrevo invånar-

na och koloniserade ön med
atenska kolonister. Dess kom-
mersiella betydelse varade till de

mitridatiska krigen, då ön intoga

och brandskattades (69 f. Kr.).
— På D. ha gjorts betydelsefulla

utgrävningar av den franska

arkeologiska skolan i Aten 1877
— 94 och efter 1902, varigenom

Gata i det utgrävda Delos.
ir
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Afrodite, Eros och Pan. Marmorskixlp-
tur från 100-t. f. Kr., funnen i Delos.

blottats såväl D:s antika hamn
som dess stadsplan, hela hus med
inredning, väggmålningar, skulp-

turer o. s. v. Allt detta låter D.
för vår kunskap om de hellenis-

tiska städerna i betydelse tävla

med Pompeji. De funna inskrif-

terna äro i synnerhet belysande
för Apollontemplets utrustning
och förvaltning.

Delphi'nium, se R i d d a r -

sporre.
Delsbo. 1. Socken i Gävleb. 1.,

pastorat i Uppsala stift. 5,815
inv. — 2. Tingslag i Gävleb. 1.,

omfattande socknarna Delsbo,

Norrbo och Bjuråker.

Delsbostintan, se B 1 u m e n -

t h a 1, Ida.

Delta. 1. Fjärde bokstaven i

grekiska i.ifabetet: J, 8. — 2.

Landområde, clora genom flod-

slammeta avla^ring bildas utan-

för mynni'?^rfD .iv vian? floder.

Namnet uppkommet genom den
stora bokstaven j x% (se D. 1)

konturlikhet med Nilens myn-
ningsområde. D. saknas i allmän-
het utanför floder, som mynna
på havskuster med nord-sydlig

sträckning, emedan tidvattnet

här för ut slamanet på djupare
vatten. Vid kuster, som beröras

av havsströmmar, utjämnas D:s
ytterkontur, såsom i Nilens delta.

Där havsströmmar ej inverka,

uppstå gåsfotsdeltan, d. v. s.

grenade, smala landremsor, ge-

nomdragna av mynningsarmar
och sträckande sig långt ut i ha-

vet, t. ex. Mississippis delta.

Även i insjöar, där slamrika
älvar mynna, uppstå D., t. ex.

i vissa svenska fjälltrakter.

Kamajokk bildar sålunda vid

Kvikkjokk ett stort D. i v. ändan
av sjön Saggat.

Deltakoppling, se Elek-
triska maskiner och
Elektriska transforma-
torer.

Deltametall, en särskilt i Eng-

land använd legering av koppar

och zink med små tillsatser av

järn, mangan och bly. D. är lätt-

gjuten och lättarbetad med goda

hållfasthetsegenskaper och får

Hosaik, fmmen i Pelos<
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NILENS DELTA

därför ofta ersätta den dyrare
fosforbronsen.

Deltamuskeln, trekantig mus-
kel, utgående från nyckelbenet
och skulderbladet och fästande

på överarmsbenets övre del.812

sammandrag-D. lyfter vid sin

ning armen utåt och uppåt.

Delvigne [dällvi'nj], Henri
Gustave, f. 1799, d. 1876,
fransk kapten, gäller såsom upp-
finnare till spetskulor genom
sina försök (1829) med dylika
till refflade framladdningsgevär.
Demago'g (av grek. de'mos,

folk, och a'gein, leda), folkle-

dare; hos greker och romare en
person, som genom personliga
egenskaper vann ledarskap i fol-

kets kamp mot aristokratin; i

modernt språkbruk folkuppvig-
lare. — Demagogi', styrelse-

form, som ger makten åt massans
ledare.

Dema'nt, se Diamant.
Démarche, fr., åtgärd.

Demarkatio'nslinje (fr. dé-
ma/rcation, utstakande), den
(vanligen geografiska) linje, som
under ett vapenstillestånd ej får
av stridande parter överskridas.

Demaske'ra, taga masken av
någon; avslöja.

Demave'nd, högsta toppen i

Elbursbergen, 70 km. n.ö. om
Teheran. D. är en nu utslocknad
nilkan, som dock visar spår av
vulkanisk verksamhet i form av
svavelångor och varma källor.
5,670 m.

Deme'ntia (av lat. de, från,

och mens, förnuft) , se Sinnes-
sjukdomar.
Demente'ra (fr. démentir),

vederlägga, bestrida riktigheten
av en uppgift. — Dementi',
förnekande.

Deme'ter (lat. Ce'res), frukt-

barhetens och årsväxtens gudinna
i grek. myt., moder till P e r s e -

f o n e. Till D:s ära firades tes-
moforiafesten. Åt henne
voro även eleusinska mys-
terierna (se Eleusis) äg-

nade. D. avbildas i konsten van-
ligen med fackla och sädesax.

Deme'trios, två konungar i

Demeter. Triptolemos och Persefone.
Marmorrelief från Eleusis.
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Syrien, av vilka D. I S o t e r

[såtä'r] (räddaren), reg. 162

—

150 f. Kr., tillhörande seleukider-

nas ätt, är bekant för sina stri-

der i Judéen mot de upproriska
maekabéerna.

Deme'trios, två konungar i

Makedonien, av vilka D. P o -

liorke'tes (stadsbetvingaren)

,

f. omkr. 336, d. 283 f. Kr., är den
mest bekante. Son av Antigonos
(se Antigonos 1), deltog han
i dennes strider och erövrade
Aten 307, förlorade sedermera
sina besittningar men återvann
snart delar av Grekland (bl. a.

Aten 294) och var Makedoniens
konung 294—288.

Deme'trius, ryska storfurstar,

se D i m i t r i j.

Demetz [domä's], Frédéric
Auguste, f. 1796, d. 1873,

fransk fängelsereformator. Se
M e 1 1 r a y.

Demi'dov, rysk mecenatsläkt.
— 1. Nikita Demidovitj
D., f. 1656, d. 1725, stod i gunst
hos Peter I; förvärvade ss. ledare

och senare ägare av järnbruk i

Ural en stor förmögenhet. — 2.

Pavel Nikolajevitj D., f.

1798, d. 1840, var 1831—34 gu-

vernör i Kursk, utövade stor väl-

görenhet och instiftade det s. k.

demi'dovska priset, som
utdelas av ryska vetenskapsakad.
— 3. Anatolij Nikolaje-
vitj D., f. 1812, d. 1870, den
föregrs broder, av storhertigen av
Toscana upphöjd till furste av
San Donato. Utövade en storar-

tad välgörenhet och bisprang
ryska regeringen med stora pen-

ningsummor under Krimkriget.

Han bekostade imdersökningar
av Syd-Rysslands stenkolsfält

1837—40. D. var gift med en dot-

ter till Jérome Bonaparte.

Demimonde [d8mimå'gd], fr.,

"halwärld", en av A. Dumas d. y.

i skådespelet Le demimonde
(1855; Falska juveler, 1880)
skapad benämning på de kretsar
av äventyrliga storstadsexisten-

ser, som söka innästla sig i den
förnäma världen ("le monde")
och efterhärma dess levnadssätt.

Ordet betecknar i nutida språk-
bruk ett övre skikt bland de pro-

stituerade kvinnorna.

Demi'r Hissa'r, stad i Make-
donien, Grekland, 70 km. n.ö. om
Saloniki, bekant för sina gamla
klippgravar. Omkr. 10,000 inv.

Demissio'n (av lat. demi'ttere,

sänka ned), modfälldhet, nedläg-
gande av ett ämbete. — D e m i s-

s i o n e' r a, avgå.

Demiu'rg (av grek. de'mios,

offentlig, och e'rgon, verk), eg.:

den som idkar en offentlig verk-

samhet. I det gamla Grekland
bl. a. använt i betydelsen bygg-
mästare, konstnär, brukas D. av
Platon SS. beteckning för gudomen
ss. skapare. Hos gnostikerna skil-

jes demiurgen, värld&skaparen,

SS. en ond 1. i alla händelser ofull-

komlig varelse, från den högste

och fullkomlige Guden och iden-

tifieras ofta med G. T:s Gud.

De'mmin, stad i prov. Pom-
mern, Preussen, vid Peene. 12,000

inv. — D. var under medeltiden
en betydande stad och medlem av

Hansan sedan 1283. Erövrades av

Gustav II Adolf 1631 och var

(utom 1637—38) i svensk ägo

till 1720, då det avträddes till

Preussen.

Demobilise'ring, ett lands

stridskrafters övergång från

krigsfot till fredsfot. Numera
kan D. även sägas innebära den

för krigsbruk utnyttjade civila

industrins omläggning till freds-

drift (jfr Mobilisering).
Demo'dex, se Hårsäcks-

kvalster.
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Demografi' (av grek. de'mos,

folk, och gra'fein, skriva), befolk-

ningslära (se d. o.).

Demokra't, anhängare av de-

mokrati (se d. c).

Demokra'ter, politiskt parti-

namn i För. Stat. Under 1787
—89 års författningsstrider kal-

lades partierna federalister
och antifederalister (se

d. o.). De senare finge 1793

namnet demokratiska re-
publikaner, som sedan änd-

rades till D. Partiet hävdade
särskilt de enskilda staternas

rätt gent emot förbundsmakten
och hade mest anhängare i syd-

staterna. Segrade vid president-

valet 1800 med Jefferson (1801
—09) och efter en tids politiskt

stillestånd på nytt 1828 (Andrew
Jackson 1829—37) ; erhöll efter

en kortare splittring (nullifika-

tionsstriden) på 1830-t. fast

organisation i likhet med • mot-
partiet, de nationella republika-

nerna {whigs, se d. o.). Efter

1848 åstadkom slavfrågan ny
splittring (se F r e e s o i 1 e r s),

och D., som allt mer utpräglat
företrädde slavstaternas intres-

sen, besegrades definitivt 1860
samt upplöstes under inbördes-

kriget. Sedermera reorganiserades
partiet på ny grundval och rik-

tade sig särskilt mot industri-

tullarna och korruptionen i för-

valtningen. Först 1884 fick det
sin presidentkandidat vald (Cle-

veland 1885—89 och 1893—97),
ehuru det stundom haft majo-

I
ritet i kongressen. D. är numera

i

liksom motpartiet, republika-
' nerna (se d. o.), en politisk val-

organisation utan permanent idé-

program. 1912 valdes demokraten
W. Wilson till president (omvald

I 1916). Missräkningen över världs-

:
krigets konsekvenser särskilt på

' flet ekonomiska området samt

inre splittring bidrog till partiets

nederlag vid valen 1920. Se vi-

dare Nord-Amerikas För-
entaStater.

Demokrati' (av grek. de'mos,
folk, och Jcratm'n, härska), folk-

välde, flertalsvälde, i modernt
språkbruk även en stat med dy-

likt styrelsesätt. I de småsta-
ter, av vilka forntidens Grekland
bestod, utvecklades, i motsats till

de orientaliska rikenas tyrann-
välde, tidigt en omedelbar D., som
innebar samtliga statsborgares

rätt att vid folkförsamlingar

genom omröstning avgöra alla ,

statens angelägenheter (lagstift-

ning, ämbetsmannaval, domar
m. m.). Kvinnorna, liksom den
talrika slavbefolkningen, voro
dock uteslutna från denna rätt.

D. stod i motsats såväl till mon-
arki, envälde, som till oligarki,

fåtalsvälde, och aristokrati, "de
bättres välde", men urartade
ofta till vad Aristoteles kallade

oklokrati, "de sämres välde" —
flertalets välde över minoriteten
(den bildade klassen). — I Rom
förefunnos under republikens tid

demokratiska tendenser, ständigt

i kamp med aristokratiska. —
De äldsta germanska stammar-
na hade oftast en omedelbart
demokratisk författning (även

konungen valdes av tingsmenig-

heten). Kvinnorna och de ofria

(trålarna) voro dock alltid ute-

stängda från politiska rättig-

heter. — Medeltidens feodal-

samhälle var utpräglat aristo-

kratiskt; det fick vid nya tidens

början vika för den växande
konungamakten, som ofta stödde

sig på i viss mån demokratiska

rörelser (t. ex. borgerskåpets

växande inflytande gent emot
adeln och kyrkan (Gustav Vasa
i Sverige). — Folkets rätt

till ett verkligt bestämmande
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inflytande på, regeringen prokla-

merades först av Rousseau om-
kr. 1750 och efter honom av
den franska revolutionens män
samt ungefär samtidigt i den
nordamerikanska fristatsförfatt-

ningen. Sedan dess har Europas
politiska historia i stort sett

kännetecknats av kampen för

folklig självstyrelse, som också

efter hand i olika former och
grader införts i de flesta stater,

tidigast de västeuropeiska (Eng-

land och Frankrike). — Den mo-
derna D. är i motsats till den
antika representativ, d. v. s. fol-

ket handhar ej direkt genom om-
röstning statens verkställande

makt utan utövar den genom en

representation, vald enligt lika

och allmän rösträtt för längre

eller kortare tid. En ansats till

omedelbar D. utgör den i

Schweiz, För. Stat : s enskilda sta-

ter och annorstädes stipulerade

allmänna folkomröst-
ningen {referendum, se d. o.)

för vissa frågor. Den moderna
D. innefattar därjämte i regel

alla statsborgares, även kvinnor-

nas, politiska medbestämmande-
rätt. — En fullt genomförd
D. innebär teoretiskt ett repu-

blikanskt statsskick (i vilket

även den verkställande makten
utövas av en direkt 1. indirekt

vald folkrepresentant, presiden-

ten, såsom i Förenta Staterna,

Frankrike, Tyska riket, Öster-

rike, Finland o. s. v.), men de

flesta moderna konstitutionella

monarkier kunna med skäl näm-
nas demokratiska, försåvitt i dem
folkets (flertalets) vilja i alla

viktigare frågor är den verkligen

utslagsgivande, om än först efter

övervinnande av ett eller annat

konstitutionellt motstånd (t. ex.

veto av en icke folkvald 1 : a kam-
mare eller av monarken). Så är

fallet t. ex. i Sverige, England,
Norge, Danmark, Italien, Grek-
land. Omvänt är ett republi-

kanskt styrelsesätt ej alltid ut-

tryck för en demokratisk sam-
hällsordning, t. ex. i ryska råds-

republiken och vissa amerikanska
republiker, som styras diktato-

riskt. — Vid sidan av den poli-

tiska D. framträder från vissa

håll numera även kravet på en
social och speciellt ekonomisk
D. SS. den förras nödvändiga
konsekvens. Den sammanfaller
antingen med socialdemokratin

(se d. o.) eller innebär arbetarnas
rätt till kontroll av de enskilda

industriella företagens ledning

och delaktighet i deras vinst. Se
Industriell demokrati.
— Demokra'tisk kallas en

stat med politisk D., likaså en rö-

relse eller person, som företräder

kravet på sådan D. Termen före-

kommer även i samma betydelse

som folklig, lättillgänglig, tillhö-

rande 1. sympatiserande med "de
breda lagren".

Demokratiserad kredi't, be-

nämning på avbetalningskredit.

Demo'kritos, f. omkr. 400, d.

360 f. Kr., grekisk filosof, mate-

matiker, naturforskare och språk-

forskare. Av hans väldiga förfat-

tarskap ha blott få fragment,

bevarats. Se Atomistik och

Försokratisk filosofi.

Demole'ra (lat. demoWri),

förstöra, nedriva.

Demo'n, se Daimon. — De-
mo' n i s k, driven av en (ond)

andemakt, fruktansvärd.

Demo'nesoi, se P r i n s öarna.

Demonetise'ring (av lat. mo-

ne'ta, mynt) innebär, att något

— t. ex. ett mynt eller en mynt-

metall — berövas sin penningan-

vändning. Se P e n n i n g v ä 8 en.



217 Demonstrandum—Denain 218

Demonstra'ndum (av lat. de-

monstra're, visa), se Bevis. —
Demonstra'nt, deltagare i

demonstration. — Demon-
8 t r a t i o' n, förevisning, för-

klaring, åskådlig bevisföring

;

massmöte för öppet tillkänna-

givande av en åsikt 1. ett krav;

handling i agitatoriskt eller

skrämmande syfte. Motsvarande
adjektiv : demonstrativ. —
Demonstrati'va prono-
men: utpekande pronomen, t. ex.

denne, den här. — Demon-
8tre'ra, åskådliggöra; göra
demonstration.

Demoralisera, fördärva se-

derna; nedslå modet och förstöra

disciplinen hos soldater. — D e -

moralisatio'n, sedefördärv,

bruten disciplin.

De'mos, grek., folk; område;
beteckning för kommunala val-

kretsar i Ättika under forngre-

kisk tid.

Demo'stenes. 1. Atensk fält-

herre i peloponnesiska kriget,

vann 425 f. Kr. segern vid Pylos
över Sparta, men omkom 413 f.

Kr. på Sicilien ss. ledare för en
expedition mot Syrakusa. — 2.

Atensk statsman, f. i Aten 383
f. Kr., d. 322. Ehuru utan
yttre förutsättningar, utbildade
sig D. genom målmedveten
ihärdighet till talare och upp-
trädde med framgång som sak-

förare. Varm anhängare av
Atens självständighet gentemot
de hotande makedoniska överhög-
hetsplanerna, vände han sig i de

I s. k. filippiska talen mot
: konung Filip och dennes anhäng-
are i Grekland, främst Aiskines
(se d. o.). Efter slaget vid Kai-
roneia 338, som beseglade den
grekiska oavhängighetens under-
gång, höll D. liktalet över de i

striden fallna. Då Aiskines mot-

j
satte sig förslaget att med en

Demostenes. ÅDtlk marmorstaty.

gyllene krans belöna D:s för-

tjänster om fäderneslandets för-

svar, utvecklade D. i sitt tal Om
kransen ett glänsande försvar för

hela sin politik. D. tvangs slut-

ligen av Antipatros (se d. o.)

att fly och tog gift för att und-
komma förföljarna.

Demo'tika, stad i Trakien,
enligt Lausannefreden 1923 till-

hörande Grekland, 40 km. s. om
Adrianopel, belägen nära Ma-
ritza. Omkr. 10,000 inv., mest
greker. Karl XII uppehöll sig i

D. 1713—14.
Demo'tisk skrift (av grek.

de'mos, folk), se Hieroglyfer.
Denain [dana'!)], stad i dep.

Nord, Frankrike, i ett koldistrikt
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Romerska denarer. Fr. v. Lucius Aelius, Nero, Hadrianus, Faustina d. ä.

(Nat.

nära Selles inflöde i Schelde. Stål-

verk, maskinfabriker och glas-

bruk. 24,000 inv. D. var under
världskriget besatt av tyskarna.

Dena'r (lat. dena'rius, innehål-

lande tio). 1. Romerskt silver-

mynt, ursprunglig vikt 3,9 gram
och värd omkr. 80 öre. D. indela-

des i 4 sestertier 1. 16 as. Genom
upprepade myntförsämringar un-
der kejsartiden sjönk D:s värde
oerhört och var omkr. 300 e. Kr.
blott ett kopparmynt värt 1 i/^

öre. Omkr. 6,000 silverdenarer

från 100-t. e. Kr. ha påträffats i

Norden, därav 4,200 på Gottland.
— 2. Romerskt guldmynt. Se
Solidus. — D. har senare bru-

kats SS. myntnamn hos andra folk

(t. ex. Dinar) och finnes ännu
i beteckningen d. för eng. penny.

Denationalise'ra (av lat. de,

från, och na' tio, folk), beröva na-

tionalitet, utplåna nationella

egendomligheter. — Denatio-
naliserad egendom, se

Nationalisera.
Denaturalise'ra (av lat. de,

från, och natu'ra, natur), beröva
medborgarrätt ; därav d e n a t u -

ralisatio'n.
Denature'ra (av lat. de, från,

och natu'ra, natur), beröva något
dess natur. Brännvin (export-

sprit) denatureras (göres odrick-

bart) genom tillsats av pyridin-

baser (illa smakande), metyl-

alkohol (giftig) och eoiin (färgar

spriten röd).

Dena'tus, lat., förk. d e n., död,

avliden. Kolonner i förhallen till Hatortemplet i

Dendera.

BtorL)

Denbighshire [de'nbisj8],

grevskap i n. Wales, England, vid

Irländska sjön. 155,000 inv.

De'ndera, T e' n t y r a s, by på
vänstra Nilstranden, Egypten, 45

km. n. om Tebe, bekant för sina

tempelruiner. Det största templet

är helgat åt gudinnan Hator
och härstammar från ptolemaier-

na och den romerska kejsartiden.

Dendri'ter (av grek. de'ndron,

träd). Geol. Bildningar på skikt-

ytor av kalkstenar, sandstenar

och skiffrar, liknande "isblom-

mor", av misstag tolkade som
växtavtryck. D. äro bildade av

mycket små kristaller av svavel-

kis, gips, järn- eller manganför-
eningar, som i lösning silat in i

sprickor i bergarten. — Anat.

Se Nervvävnad.
Dendroli'ter (av grek. de'n-
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dron, träd, och Wtos, sten), för-

stenade trädstammar, särskilt av
ormbunksträd från perm- och

stenkolsperioderna.

Dendrologi' (av grek. de'n-

dron, träd, och lo'gos, lära), läran

om träden.

Dendrologiska föreningen, se

Föreningen för dendro-
logi och parkvärd.

De'neb, stjärna av första stor-

leksordningen i stjärnbilden

Svanen.
Den helige Andes orden, se

Helgeandsorden.
Deni'fle, Friedrich Hein-

rich Sus o, f. 1844, d. 1905,
österrikisk katolsk kyrkohistori-
ker, arkivarie i Vatikanen, utgav
ett flertal historiska undersök-
ningar rörande medeltidens kyr-
ka och fromhet. Särskilt upp-
seende väckte hans 1904 utkomna
arbete om Luther och luther-
domen på grund av dess hätskt
polemiska ton.

De'niker, J o s e p h, f. 1852,
rysk-fransk antropolog, bibliote-

karie i Paris (1888), särskilt
känd för sin indelning av män-
niskoraserna.

Deni'kin, Anton Ivano-
V i t j, f. 1872, rysk general. Efter
revolutionen 1917. var D. en tid
ivornilovs stabschef, blev vid den-
nes död 1918 Aleksejevs medhjäl-
pare och efter dennes död i okt.

befälhavare för de vita arméerna
i 8. och s.ö. Ryssland, där han
med Donkosackerna som stomme
organiserade en armé för anfall

på bolsjevikerna. Några fram-
gångar i början efterföljdes av
ett bakslag i form av upplösning
inom armén och en separatiströ-
relse, som försvagade D:s stäU-

,

ning. Bolsjevikernas krafter väx-
te, och D. tvangs att i början av
1920 fly med ipillroma av sin

armé till Turkiet. D. har utgivit

memoarer från revolutionen.

De nio, se Samfundet De
nio.

Denis [dani']. 1. Ernest D.,

f. 1849, d. 1921, fransk historiker,

professor i Paris, har utgivit

flera arbeten rörande tyskarnas
och de slaviska folkens historia.

Särskilt betydelsefulla äro hans
studier i tjeckernas historia. —
2. M a u r i c e D., f. 1870, fransk
målare, en av ledarna för reak-

tionen mot impressionismen. I

anslutning till Puvis de Chavan-
nes och tidigt italienskt fresko-

måleri har han med förkärlek

ägnat sig åt dekorativa uppgif-

ter, framför allt av religiös na-

tur.

Denitre'ra (av lat. de, från,

och ni'trum, salpeter). 1. Sönder-

dela nitroföreningar, så att de

förlora nitrogrupper (se Radi-
kal). — 2. Avlägsna kväveoxider
från förorenad svavelsyra. —
D e n i t r i f i k a t i o' n, se K v ä-

vebakterier.
De'nner, Balthasar, f.

1685, d. 1749, tysk målare, myc-
ket anlitad av hoven i Tyskland,
England, Holland och Danmark,
utförde minutiöst noggranna
porträtt av ringa konstnärligt
värde.

De'nnewitz, by i prov. Bran-
denburg, Preussen, 65 km. s.s.v.

om Berlin. 6 sept. 1813 besegra-

des där den franske marskalken
Ney av den preussiske gene-

ralen v. Biilow, vars trupper till-

hörde den av Karl XIV Johan
ledda nordarmén.

Densime'ter (av lat. de'nsus,

tät, och grek. me' tron, mått),
ett slags areometer (se d. o.).

Dent [daij], fr., tand; ingår i

namn på spetsiga bergstoppar i

Alperna.

Denta'1 (av lat. dens, tand),
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till tänderna hörande. — Språkv,
Tandljud, ljud, som artikuleras

med tungspetsen mot övre fram-
tänderna, t. ex. d, t.

Denta'lium, se S o 1 e n o -

c o n c h a e.

Dent du Midi [dai) dy midi'],

alptopp i Wallis-Alperna 25 km.
8. om Genévesjöns ö. ända, pä
vänstra stranden av Rhöne.
3,260 m.

Denti'n (av lat. dens, tand),

se Tänder. — Dent i' st,

tandläkare (t. ex. i sms. h o v -

d e n t i s t) ; vanlig benämning
på tandtekniker. — D e n t i -

t i o' n, se Tänder.
Denudatio'n (av lat. denuda'-

re, göra bar), utjämnandet av
jordytans högre belägna partier.

D. sker i främsta rummet genom
det rinnande vattnet, som bort-

för vittringsprodulcterna från
berggrunden samt de lösa jord-

lagren och avlagrar dem i sjöar

och hav. En annan lokalt uppträ-
dande denudationsfaktor är isen

i form av glaciärer och inlands-
isar. D. kan även förorsakas ge-

nom vinden.

Denver [de'nv9], huvudstad i

Colorado, För. Stat., belägen vid
Klippiga bergens ö. fot på stran-

den av South Platte River. D. är

centrum i ett stort bergverks-
distrikt med guld-, silver- och
kolgruvor. Stora smältverk och
gjuterier, maskinfabriker och
kvarnar. Universitet. D. ägde
1870 4,760 inv., och 1920 255,000
inv., därav flera tusen svenskar.

Deoda'raceder, se Ceder.
Departeme'nt [fr. utt. depar-

tama'i)], avdelning, område, verk-

samhetskrets. 1. I flera länder

(Sverige, Norge, Förenta Stater-

na) benämning på regerings-

maktens centralorgan för förvalt-

ningens olika grenar (jfr Mini-
sterium). I Sverige äro D. en-

ligt § 5 R. F. 8—10 st. I en sär-

skild lag av 19 juni 1919 fast-

ställdes D : s antal till 9 : ju-
stitie-, utrikes-, för-
svars-, social-, kommu-
nikations-, finans-, eckle-
siastik-, jordbruks- och
h a ndelsdepartementen.
Den närmare fördelningen av
ärendena D. emellan är bestämd
genom en K. M:ts stadga av 22
juni 1920 (departements-
stadgan). Vid departements-
chefens (som alltid är ett stats-

råd) sida stå i varje D. en
statssekreterare med spe-

ciellt politisk uppgift (beredning

av riksdagspropositioner m. m.)

samt en expeditionschef
för löpande göromål. I utrikes-,

justitie- och handelsdep. är stats-

sekreteraren tillika expeditions-

chef, i utrikesdep. med titeln

kabinettssekreterare.
Under de olika D. sortera samt-

liga förvaltande myndigheter. —
Tillsammanstagna benämnas D.

jämte Nedre justitierevisionen och

justitiekanslersämbetet (se dessa

ord) officiellt K. M : t s K a n s 1 i.

— En första ansats till departe-

mentalindelning i Sverige spåras

i Gustav II Adolfs fördelning av

ärendena mellan de 5 riksämbets-

verken (se Kollegium). Av
dessa erhöll kansliet och dess

sekreterare snart en särställning'

SS. central expedition för samt-

liga ärenden. I Karl XII:s kansli-

ordning 1713 erhöllo de 6

kansliexpeditionerna
en fullt departemental myndighet

med cheferna ss. föredragande
'

hos konungen, förbigående rådet

och ämbetsverken. Under 1700-t.

minskades deras antal och be-

tydelse. 1809 års R. F. bestäm-

de antalet till 4 (vilka dock ej
j

omfattade justitie- och utrikes
^

ärenden), men deras chefer, stats- ji
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sekreterarna, hade endast vid

föredragning av egna ärenden

säte i konseljen och alltså icke

verklig ministerstäUning. Depar-
tementalreformen 1840 uppdelade
styrelsen på 7 statsdepartement,

ledda av ansvariga chefer med
permanent säte i statsrådet. Vid
ett flertal följande riksdagar

väcktes förslag om ökande av
D:s antal. 1900 inrättades jord-

bruksdep. 1918—19 genomfördes
en ny departementalreform, en-

ligt vilken genom sammanslag-
ning av dåv. sjö- och lantför-

fivarsdep., uppdelning av dåv.

civildep. i social- och kommu-
nikationsdep. samt nyini-ättande

av ett handelsdep. nuvarande ord-

ningen fastställdes. Se Kansli,
Statsråd, Högsta dom-
stolen. Regeringsrätten
samt de särskilda D. — 2. Av-
delning inom arméförvaltningen
(se Armé sp. 662). — 3. Av-
delning inom ministerierna i

Danmark. — 4. Administrativt
område i Frankrike. Se Frank-
rike. Förvaltning.

Depens [depa'ngs], fr. dépense,

utgift. — D e p e n s e' r a, ge ut
pengar. — Depens i' v, kost-

sam.

Depe'sch (fr. dépéche, av dé-

pécher, påskynda), viktig skri-

velse, som befordras på skynd-
samt sätt. I särskild bemärkelse
betyder D. skrivelse från ett ut-

I

rikesdepartement till någon dess

,
diplomatiska representant i ut-

landet eller vice versa. Jfr Not.
— Depeschfrihet, se Be-
skickning sp. 1391.

De'pken, Klas, 1676 adlad
Anckarström, d. 1702,
bnikflpatron, grundlade jämte
David Leijel Älvkarleö bruk
(1659), erhöll privilegier till an-
läggande av Galtströms bruk och
Söderfors ankarbruk.

S. — Le X. III.

Deplaceme'nt (av fr. dépla-

cer, uttränga), den vätske-

mängd, som undanträngs av en

i en vätska nedsänkt kropp (se

A r k i m e d e s' princip). Ett
fartygs D. är enligt Arkimedea'
princip dess totala vikt. Emedan
vattnets spec. v. växlar med
dess salthalt, har ett fartyg olika

djupgående i olika hav. Fartygs
D. uttryckcs i kbm. 1. d e p 1 a -

cementton (eng. long ton =
1,016 kg.).— D epl a cement -

skala, en kurva, som utvisar

sambandet mellan ett fartygs

djupgående och dess D. Efter

iakttagande av fartygets djupgå-
ende före och efter lastning kan
man å skalan avläsa vikten av
den intagna lasten.

Depolarisa'tor, se G a 1 v a •

niskt element.
Depo'nens, verb med passiv

form och aktiv betydelse; t. ex.

lat. u'tor, jag nyttjarj sv. färdas,

dagas.

Depone'nt, se Deposition.
Depone'ra (lat. depo'nere, ned-

lägga), lämna som säkerhet, i

förvar. Se Deposition.
Deport [d8på'r], Joseph

Albert, f. 1846, fransk artil-

leriofficer och kanonkonstruktör.
Skapai'e bl. a. av den franska 75
mm. fältkanonen (1897). Jfr
Kanon.

Deportatio'n (av lat. depor^

ta're, föra bort), förvisning till

utom hemlandet belägen ort un-
der myndigheternas kontroll, van-

ligen med begränsad rörelsefri-

het eller arbetstvång, oftast ss,

straff, stundom även ss. politisk

säkerhetsåtgärd. Brukad i Eng-
land, Frankrike och Ryssland, ej

sällan i kolonisationssyfte. —
Deport e' ra, förvisa.

Déposé [depååe'l, fr., eg. de-

ponerad, inregistrerad, "alla rät-

tigheter förbehållna".
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Depositio'n (lat. deposi'tio, av
depo'nere, nedlägga), nedläggan-
de, överlämnande, insättande av
värdeföremål i förvar. Förva-
ringsplatsen kallas d e p o s i -

t o' r i u m, det anförtrodda
godset depo'situm, godsets

ägare depone'nt 1. de-
p o' 8 i t o r och dess förvarare
deposita'rie 1. deposi-
t ä' r. Depositarien är skyldig att

vid anmaning återställa deposi-

tum till deponenten. Förutom i

nämnd bemärkelse (se Depot)
användes inom bankverksamheten
ordet D. som beteckning för viss

gren av bankers inlåningsrörelse.

Vid insättning på deposi-
tionsräkning utfärdas ett

stämpelbelagt depositions-
bevis, ställt till viss person.

Detta är att betrakta som ett

värdepapper och kan på vissa

villkor överlåtas och även belå-

nas. Insättning på depositions-

räkning bindes vid viss uppsäg-
ningstid, från en till sex månader
alltefter överenskommelse, men
uttagning kan i de flesta fall äga
rum före förfallodagen mot erläg-

gande av viss provision. Räntans
storlek är beroende av uppsäg-
ningstidens längd. Jfr Inlag.

Depot [depå'] (fr. dépöt) 1.

Deposition, förvaring av
varor och värdeföremål, varöver
förvaringsbevis utfärdas. Paket
eller annan flyttbar egendom för-

varas i förseglat skick av ban-

kerna. Ingår i förvaringsavtalet

förpliktelse för banken att även
förvalta inlagsfäet, säges D. vara
öppen, inskränker sig bankens
befogenhet till blotta förvaran-

det, kallas D. sluten. Vid slu-

ten D. får depositarien i allmän-

het förfoga över ett fack i eldfast

skåp i banken. Facket skall vara

försett med minst två olika,

dyrkfria lås. Till det ena låset

innehar banken nyckeln, till det

andra depositorn.

Depotväxel, se Växel.
Depravatio'n (lat. deprava'-

tio), sedefördärv. — D e p r a •

v e' r a, fördärva, försämra.

Depreciatio'n 1. deprecie'-
ring (fr. dépréciation, värde-

minskning
)

,

värdeminskning

;

nedtryckning av ett föremåls —
t. ex. ett mynts — värde i förhål-

lande till ett annat. Jfr D e -

valvatio n, Penningvä-
sen, Valuta.

Depressio'n (av lat. depri'-

mere, trycka ned). Geogr. In-

landsområde beläget lägre än
världshavets yta. Jordens vid-

sträcktaste D. upptas till största

delen av Kaspiska havet (26 m.
u. h. = — 26), dess djupaste av

Jordandalen och Döda havet
(— 394 m.). Andra D. finnas i

Nord-Afrika, dels s. om Tunis
med stora saltträsk, dels i n.

delen av den Libyska öknen
(— 70 m.). Vid innersta delen

av Adenviken finnas ett par

mindre D., av vilka en når — 174

m. En del av Coloradoöknen i

s.v. delen av För. Stat. ligger

under havsytan, på djupaste stäl-

let 91 m. Även Australien upp-

visar D. i Lake Eyre (— 12 m.).

D. finnas endast i heta, neder-

bördsfattiga trakter, där av-

dunstningen är större än vatten-

tillflödet. Blir förhållandet mot-

satt, uppstår en sjö med avlopp.

D. hos själva jordytan finnes

emellertid kvar och kaUas
kryptodepression. — i

Med. Intryckning av t. ex. kra-

niets ben. Tryckt sinnestillstånd,

en lindrigare grad av melankoli.

— Nationalekon. Betryck, all-

män olust i produktion och han-

del. — Depressionspe-
riod, tid av betryck, vanligen

liktydigt med "dåliga tider". Se
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Konjunkturväxlingar
och Prisfall. — Depres-
sionsvinkel, vinkeln mellan

ett eldvapens kärnlinje och hori-

sontalplanet, då kärnlinjen är

riktad nedåt i förhållande till

sagda plan. Jfr K u 1 b a n a.

Depre'tis, A g o s t i n o, f .

1813, d. 1887, italiensk politiker

och liberal partiledare, anhängare
av frihetsrörelsen och Cavours
medhjälpare, från 1862 flera

gånger minister och konseljpresi-

dent. D. var jämte Mancini en

av skaparna av trippelalliansen

och inledde Italiens kolonialpoli-

tik.

Deprez [daprä'], Marcel, f.

1843, d. 1918, fransk ingenjör,

prof. vid Conservatoire des arts

et métiers, var en av de första,

som gjorde försök med elektrisk

kraftöverföring. D, uppfann även
elektriska mätinstrument och
mätningsmetoder; mest känt är

hans namn genom Deprez-d'Ar-

sonvals galvanometer (se Elek-
triska mätinstrument).

Deprime'ra (lat. depri'mere),

nedtrycka. — Deprime'rad,
nedstämd, svag.

De profu'ndis, lat., "ur dju-

pen", beteckning (efter begyn-
nelseorden i Vulgata) för ps. 130
i Psaltaren.

Depsi'der (av grek. deps^'n,
i garva) , se Garvämnen.
I

Deputatio'n (av lat. deputa're,
f avskilja), ett mindre antal ombud
j
för en större grupp 1. korporation

i (gratulanter, demonstranter,

I

hjälpsökande etc.) ; av en repre-

I
sentativ församling valt utskott

)

för behandling av vissa frågor.

!
D. av det senare slaget funnos i

' det gamla tyska riket (se R i k s -

deputation) och i svenska
riksdagen under frihetstiden. Till
dem förlades tyngdpunkten av
riksdagsarbetet. Den betydelge-

fullaste av dem vax s e k r e t a
utskottet (se d. o.). Dels
av detta, dels av stånden tillsat-

tes ett stort antal D., varav flera

blevo permanenta: sekreta D.
(från 1723, för granskning av
rådsprotokoll), handels- och ma-
nufakturdeputationen (perma-
nent 1738), kammar-, ekonomi-
och kommersdeputationen (1731)
samt stora sekreta D. för särskilt

viktiga frågor, sammansatt av
sekreta utskottet, sekreta D. och
25 bönder. Vid riksdagen 1760
tillsattes av oppositionen den s. k.

stora D. (omkr. 250 medl.) för att

göra räfst med hattregeringens
förvaltning. Bland sekreta utskot-

tets underdeputationer märkas

:

mindre sekreta D. (för utrikes-

ärenden), banko-, defensions- och
statsdeputationerna. Om upp-
handlingsdeputationen se d. o.

Jfr Utskott.
Depute'rad (fr. depulé, utsedd,

vald), ombud, fullmäktig, med-
lem av en representativ försam-
ling 1. styrelse; i Frankrike m. fl.

länder, medlem av den folkvalda

kammaren, deputerade-
kammaren.

Depå' (fr. dépöt, av lat. depo'-

nere, nedlägga, förvara). Mil. 1.

Upplag av krigsmateriel av olika

slag (ammunitionsdepå, träng-

depå m. m.). — 2. Sammanfattan-
de benämning för ett mobiliserat

truppförbands ersättningsperso-

nal och ersättningsmateriel. Vid
D. organiseras truppförband,
depåtrupper. — 3. Häst-
depåer organiseras under krigs-

tid. — 4. Remontdepåer finnas

redan i fredstid till ett visst an-

tal i Sverige.

De Quincey [dikoi'nsi], Tho-
mas, f. 1785, d. 1859, engelsk

författare. Redan i unga år vi-

sade D. tecken till excentricitet

och oförmåga att finna sig till-
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rätta i ordnade förhållanden.

Under sin Oxfordvistelse började

han med anledning av en reuma-
tisk sjukdom förtära opium och
förföll till missbruk därav. Han
verkade huvudsakligen som
essayist och medarbetade i ett

flertal ansedda tidskrifter. Med
Coleridge, Wordsworth och andra
av tidens berömda diktare var
han intim vän. — Mest känt av
hans arbeten är Confessions of

an English opium eater (1822;
En opiiätares bekännelser, 1869),

en gripande självbiografisk skild-

ling i ett sällsynt musikaliskt

språk.

Derain [darä':)], André, f.

1880, fransk målare. Ursprung-
ligen expressionist, särskilt på-

verkad av Cézanne, har D. på de
senaste åren alltmer framträtt
som en av ledarna för den klassi-

cistiska riktning, som i anslut-

ning till äldre konst, delvis också

Fönstret moi, ^diUcu. Målning av André
Derain.

under inflytande av kubismen,
framför allt betonar formen.

Dera Ismail Khan, stad i n.v.

delen av Främre Indiska halvön,
v. om Indus, en av genomfarts-
orterna till Afghanistan. 30,000
inv.

Derangera [derangsje'ra] (av
fr. déra/nger), bringa i oordning;
störa, besvära.

Derb, mineralogisk term, som
brukas om kristaller 1. kristall-

aggregat, vilka förekomma i god-
tyckligt formade klumpar, större

än hasselnötter. Uttrycket brukas
även om kristallfragment, som
ej visa några kristallytor.

Derbe, stad i Lykaonien, av
kejsar Claudius år 41 e. Kr. för-

enad med provinsen Galatien,

besökt av Paulus på hans mis-
sionsresor. Man har velat åter-

finna D. något s. om Konia.

Derbend, D e r b e n t, hamn-
stad i Dagestan vid Kaspiska
havet på nordsidan av Kaukasus.

Derby [da'bi], huvudstad i

Derbyshire, vid Derwent, en bi-

flod till Trent. Bildar eget grev-

skap. På 1700-t. berömda pors-

lins- och sidenfabriker. Nu mest
järnindustri. 130,000 inv.

Derby [da'bi], engelsk earl-

titel, 1485 tilldelad Thomas
Stanley, f . omkr. 1435, d.

1504, av hans styvson Henrik
(VII) Tudor. Bland senare inne-

havare av titeln märkas: 1.

Edward Geoffrey Smith
Stanley, 14 :e earl av D., f.

1799, d. 1869. 1830—34 minister

för Irland, från 1833 kolonial-

'

minister i Greys ministär, D.

omorganiserade skolväsendet på
Irland och genomdrev slaveriets

upphävande 1833. 1841—45 kolo-

nialminister i Peels andra mini-

stär, och från 1846 tullskydda-

vännernas ledare. Från 1852 tre

gånger premiärminister, 1852,
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E. G. Y. Stanley, 17 :e earl av Derby.

1858—59 och 1866—68, genom-
förde han 1858 judarnas poli-

tiska likställighet med andra
medborgare och tvangs att gå
med på valreformen 1867. Ypper-
lig talare och debattör samt stor

filantrop. Utgav 1864 en god
översättning av Iliaden på blank-

vers. — 2. Edward Henry
Stanley, 15 :e earl av D., f.

1826, d. 1893, den föreg:s son. D.

var kolonialminister och sedan
minister för Indien i faderns

andra ministär samt utrikesmi-

nister (1866—68 och 1874—78) i

dennes tredje och Beaconsfields
första och andra ministärer. Se-

dan han avgått av missnöje med
den aktiva politiken mot Turkiet,

övergick han till liberalerna, var
1882—85 kolonialminister i

Gladstones andra ministär men
ogillade dennes homerulepolitik
och bröt med honom 1886. —
3. Edward George Vil-
liers Stanley, 17 :e earl av
D., f. 1865, den föregrs brorson.
Medlem av underhuset 1892

—

1906, postminister 1903—05. Un-
der världskriget anförtroddes
1915 åt D. sista försöket att på
frivillighetens väg fylla rekryt-
behovet vid armén. Då detta, det

8. k. Derbysystemet, ej visade sig

tillräckligt, medverkade D. till

lagen om allmän värnplikt jan.

1916 och var 1916—18 krigsmi-

nister. Som ambassadör i Paris
1918—20 var D. en av den fransk-

vänliga riktningens varmaste
förespråkare i England. Sedan
dec. 1922 är D. ånyo krigsminis-

ter.

Derby [da'bi], eng., utgör i

de flesta länder med ordnat
kapplöpningsväsen benämningen
på en årligen återkommande
åldersviktslöpning över 2,400

m:s (1,5 eng. mils) distans

för treåriga hästar, som anmälts
därtill redan under födelseåret.

De mindrevärdiga hästarna falla

efter hand ifrån, så att blott

landets bästa hästar äro kvar till

den tävlan, där årgångens abso-

lut förnämsta uppfödning skall

framträda. — Kriterium är

namnet på en D. i övrigt lik-

nande löpning för tvååriga häs-

tar på 1,000 meters distans.

Namnet har uppkommit därav,

att samma hästar avses vara an-

mälda till bägge löpningarna,

varigenom den tidigare löpning-

en skulle tjäna som ett kriterium

på Derbyhästarna och sålunda ge

en antydan om det sannolika för-

loppet av följande års D. — Det
engelska D. instiftades 1780 av
12 :e earlen of Derby och löpes

årligen sista onsdagen i maj
eller första onsdagen i juni

vid Epsom nära London. Under
åren 1915—18 åstadkom världs-

kriget ett avbrott i serien.

D. är Englands utan jämförelse

förnämsta hästlöpning. —
Frankrikes D. ("Prix du
jockey club") upprättades 1836

och löpes under maj månad vid

Chantilly och är näst "Grand
Prix de Paris" landets förnämsta

löpning. — Tysklands D.
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("Norddeutsches Derby") upp-
rättades 1869 och löpes under
juni månad vid Hamburg. —
Österrikes D. ("Preis des

Jockey-club") upprättades 1868
och löpes under maj månad vid

Wien. — Skandinaviskt
D. upprättades 1875 och löptes

årligen (utom 1880) i slutet av
juni eller början av juli månad
vid Köpenhamn till 1895 med ett

pris, som växlade mellan 6,000

och 8,600 kr. För att höja intres-

set för löpningen öppnades den
från 1881 för tyska och från 1882
även för österrikisk-ungerska

hästar. På grund av bristande

intresse för fullblodsuppfödning

i både Danmark och Sverige upp-

hörde löpningen 1895. Den åter-

uppstod emellertid 1910 men
övergick senare att bli Danskt D.

Svenskt D. uppstod 1918, i

främsta rummet tack vare greve

Cl. v. Eosen. Löpningen rides i

juni månad vid Jägersro

(Malmö) och för densamma
gälla följande propositioner: Di-

stans 2,400 meter, öppen för tre-

åriga inhemska eller i Danmark
och Norge födda hingstar och

ston, vilka skola ridas av joc-

kejer, som få väga för hingstar

58 kg. och för ston 56 i/^ kg. 1 : a

insats, 50 kr., erlägges vid an-

mälningstidens utgång 1 nov.

(det år hästen fyller 1 år); 2:a

insats, 100 kr., 1 maj; 3:e in-

sats, 100 kr., 1 nov.; 4:e insats.

100 kr., 1 maj. l:a pris: 7,000
kr. till ägaren samt hederspris
till uppfödaren av inhemsk häst;
2:a pris 1,500 kr.; 3:e pris 1,000
kr.; 4:e pris 500 kr. Summa
10,000 kr. Antalet startande ha
varit: 1918 8, 1919 8, 1920 6,

1921 4, 1922 6, 1923 7. Vid l:a
insatsens inbetalande har i regel

antalet anmälda uppgått till c:a
40.

Derbyshire [da'bisja], grev-

skap i mell. England, kring flo-

den Derwent. Boskapsskötsel,

bergsbruk, järn- och textilin-

dustri. 585,000 inv.

v. De'rflflinger 1. Dörff-
linger, Georg, f. 1606, d.

1695, riksfriherre, tysk general.

1634-—48 i svensk krigstjänst,

trädde 1654 i brandenburgsk
tjänst, kämpade mot svenskarna
1675—79 och var den store kur-

furstens, Fredrik Vilhelms, när-

maste man i slaget vid Fehr-

bellin.

Deriva'ntia, se Avledande
medel.

Deriva't (av lat. deriva're,

härleda), kemisk förening, som
kan härledas av en annan där-

igenom att i dennas molekyl in-

föras nya atomer 1. atomgrupper.
Företrädesvis brukas beteckning-

en D. för organiska föreningar.

Additionsderivat upp-
komna genom upplösning av
dubbla bindningar inom moleky-

len (se A t om v är de sp. 829).

Br

C-H
i

C-H
H

1

Cl
1 ^,

III II H-C-H

H

H-€-Cl
C-H C-H i

Cl

Br
la Ib 2a 2b

la. Acetylen. Ib. Acetylendibromid ; additionsderivat av föreg. 2a.

2b. Xloroform; substitutionsderivat av föreg.

Metan.
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Så t. ex. uppstår acetylendibro-

mid, CjHzBrj, genom upplösande

av en av de tre bindningarna mel-

lan kolatomerna i en molekyl

acetylen, C2H2, varigenom kolato-

merna kunna binda var sin brom-

atom. Substitutionsderi-
V a t uppkomma därigenom att

man ersätter en 1. flera atomer
i den ursprungliga molekylen
med andra atomer 1. atomgrup-
per. Om i en molekyl metan,

CH4, tre väteatomer ersättas med
klor, uppstår kloroform, CHCls,
8om alltså är ett substitutions-

derivat av metan.

Deriva'ta. Se Differen-
tialkalkyl.

DerivatiVt fång, se Laga
fång.

Derive'ra (lat. deriva're),

härleda, avleda.

De'rketo, se I s t a r.

Dermatoge'n (av grek. de'r-

ma, hud, och ge'nein, födas), se

M e r i 8 t e m.

Dermato'1 (av grek. de'rma,
hud, och lat. o'leum, olja), basisk
gallussyrad vismutoxid, användes
som torkande pulver vid hud-
åkommor och stundom invärtes
mot diarré.

Dermatolo'g (av grek. de'rma,

hud, och lo'gos, lära), hudläkare.
— Dermatologi', läran om
hudsjukdomar.

Derme'stes, se Ä n g r a r.

Dermoi'dcysta (av grek. de'r-

ma, hud, och ky'ste, blåsa), en
svulst, vars inre är beklätt med
en hudliknande hinna, från vilken

avsöndras talg, som fyller cystan.
I denna form förekommer den
oftast nära under huden. I mera
komplicerad form uppkommer D.
i synnerhet i äggstockarna, där
den kan bilda ända till mans-
huvudstora tumörer. Den innehål-
ler där icke blott hudens produk-
ter utan även provstycken av alla

möjliga organ, ss. ben, hjärna,

tarm, körtlar etc, och uppfat-
tas som uppkommen genom ut-

veckling av en obefruktad köns-
cell. Jfr Cohnheim.

De'rnburg [ -borS ] , Bern-
hard, f . 1865, tysk politiker.

D. var först finansman, inträdde
1906 i rikskolonialministeriet

och var dess chef 1907—10. 1914
—15 ledare av den tyskvänliga
propagandaverksamheten i För.

Stat. D. var 1919 riksfinans-

minister och demokratisk led. av
nationalförsamlingen. Sedan 1920
led. av riksdagen.

Derome [dorå'm] , N i c o 1 a s

Denis, f. 1731, d. 1788, fransk
bokbindare, en av de främsta re-

presentanterna för rokokostilen

inom bokbinderiet, använde sär-

skilt spetsmönster (se ill. till

Bokbinderi sp. 197—98).

Dérouléde [derolä'd], Paul,
f. 1846, d. 1914, fransk skald och
politiker. Deltog i fransk-tyska
kriget 1870—71 och utgav där-

efter (1872 och 1875) samlingar
av soldatsånger {Chants du sol-

dat), vilkas patriotiska glöd och
förbittrade fordran på revansch
förskaffade dem stor spridning

och politisk betydelse. D. stif-

tade 1882 "Patriotligan", La
ligue des patriotes, som fick an-
slutning från olika partier. D.
var Boulangers hängivne vapen-

Paul Dérouléde.
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dragare och uppträdde i Dreyfus-
affären mot domens revision. För
försök till en monarkistisk stats-

kupp häktades D. och blev 1900
landsförvisad. Efter erhällen am-
nesti återvände han 1905 men spe-

lade ej mer någon politisk roll.

DersjaVin, Gavriil Ro-
man o vit j, f. 1743, d. 1816,

rysk skald och ämbetsman, be-

kant för sina i odestil avfattade
dikter. Ett flertal av dessa äro
hyllningsdikter till kejsarinnan
Katarina II, t. ex. den berömda
Felitsa (1782). D. författade

även dramer och operalibretton.

Dervi'sj (pers. darvVsj, tig-

gare), namn på medlemmarna av
vissa, delvis mycket gamla, aske-

tiskt-religiösa sammanslutningar
inom islam, vilka satt som sitt

mål att på extasens väg uppnå
förening med det gudomliga. Så-
som medel för ernående av exta-

sen användas recitation, dans o. d.

Dervisjväsendet har numera i

många fall urartat till tiggeri

eller charlataneri.

Desaguade'ro, se Bolivia
sp. 231.

Desaix de Veygoux [deåä' da
vägo'], Louis, f. 1768, d. 1800,
fransk general, särskilt bekant
för sitt snabba ingripande i sla-

get vid Marengo, varigenom han
vände slaget till Napoleons för-

mån men själv stupade.

Desargues [da§a'rg], Girard,
f. 1593, d. 1662, fransk matema-
tiker. Grundläggare av den be-

skrivande geometrin (se Geo-
metri).
Desarme'ra (fr. désarmer, av

lat. a'rme, vapen), avväpna.

Désastre [de§a'str], fr., olyc-

ka, nederlag.

Desavue'ra (fr. désavouer),
förneka, förklara ogiltig, jäva.

Descartes, se Cartesius.
Descendensteori' [desjen-

Paul Deschanel.

de'n8-] (av lat. de, ned, och
sca'ndere, klättra, stiga) , se Ut-
vecklingslära.

Descende'nt [desj-], ättling i

rätt nedstigande led, t. ex. son-

son, dotterson. Jfr Ascendent.
Deschanel [desjanä'll], Paul,

f. 1856, d. 1922, fransk politiker.

D., som invaldes i deputerade-

kammaren 1885, blev 1896 en av
dess vicepresidenter. 1898—1902
samt 1912—20 dess president,

kom D. särskilt under världs-

kriget att väcka uppmärksamhet
för det glänsande sätt, varpå han
fyllde detta uppdrag. Vid presi-

dentvalet 1920 blev den populäre
D., sedan Clemenceau utmanöv-
rerats, korad till Poincarés efter-

trädare. D:s verksamhet på den-

na post avbröts plötsligt, då han ,

under en resa föll av tåget och
därvid ådrog sig skador, som så

förstörde hans nervsystem, att

han sept. s. å. måste avgå. D.,

som i yngre dagar särskilt sys-

selsatte sig med koloniala spörs-

mål och 1905—12 var ordf, i

kammarens utrikesutskott, var

en flitig skriftställare och utgav
en rad egna arbeten, bl. a. en bio-

grafi över Gambetta (1920).

Desdemo'na, se Otello.
Deserte'ra (av lat. dese'rere,

överge), rymma ur krigstjänst.

— I)esertö'r, rymmare.
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Deséze [d9fiä'fi], Raymond,
f. 1748, d. 1828, greve, fransk

advokat, bekant för ett lysande

försvar av Ludvig XVI inför na-

tionaikonventet 1792.

Déshabillé [deSabije'], fr. (av

déshabiller, kläda av), dräkt som
användes under det man gör

toalett ; vara i déshabillé,
även: vara halvklädd.

Deshima, en konstgjord ö vid

den japanska staden Nagasaki,

1635 portugisiskt, 1641—1854
holländskt handelsfaktori, vilket

under denna period hade monopol
pä Japans europeiska handel.

Desidera'tum (av lat. deside-

ra're, önska)
,

plur. d e s i d e -

r a' t a, önskemål, lucka.

Deside'ria (Eugénie Bcrn-
hardine Desirée Clary),
f. 1777, d. 1860, svensk-norsk

drottning, konung Karl XIV Jo-

hans gemål, dotter av en rik köp-

man Clary i Marseille. D. var en

kort tid förlovad med Napoleon
Bonaparte. 1798 förmäldes hon i

Paris med dåv. general Berna-
dotte, vars snabba karriär delvis

tillskrives hennes inflytande hos

Drottning Desideria. Mälnlng av F.
Westin.

Desinfektionsugn.

Napoleon. Från 1823 var hon bo-

satt i Sverige.

Deside'rio da Settignano
[sättinja'nå], se da Settig-
nano.

Designe'ra (lat. designa're, av
si'gnum, tecken), i förväg utse,

bestämma.

Desillusio'n (fr. desillusion),

sviken förväntan. — Desillu-
sion e' r a d, besviken, berövad
sina illusioner.

Desinfekte'ra, d e s i n f i -

c i e r a, verkställa desinfektion.

Desinfektio'n (fr. désinfec-

tiorif av dés, bort, och lat. infi'-

cere, förorena), oskadliggörande
av smittämnen, främst sjuk-

domsalstrande (patogena) bak-
terier, riktar sig dels mot sjuka
människor och djur, dels mot
personer, djur, transportmedel,
kläder, rum m. m., som kunna
misstänkas behäftade med smitt-

ämne. D. är enligt föreskrift i

Sv. Förf. saml. n:r 251 år 1920
lagligen påbjuden efter barnför-

lamning, difteri, fläcktyfus,

smittsam hjärnfeber, kolera,

lungsot, paratyfus, pest, rödsot,

scharlakansfeber, smittkoppor,
tyfoidfeber, återfallsfeber samt
efter djursjukdomarna boskaps-
pest, fårkoppor, fårskabb, elak-

artad lungsjuka hos nötkreatur,

mjältbrand, mul- och klövsjuka.
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rots, rödsjuka, svinpest, svin-

sjuka, vattuskräck m. fl. D. ut-

föres då av yrkeslärd personal. I

samband med desinfektions-
anstalter böra helst finnas

s. k. isoleringshotell för

för sjukdom misstänkta men ve-

terligen ännu icke sjuka perso-

ner. Stockholm har sedan 1881

ägt en desinfektionsanstalt, mo-
derniserad 1893, Göteborg sedan
1886. Även utrotandet av ohyra
(jfr Avlusning) brukar hän-
föras under D. men benämnes nu-
mera även desinsektio'n.
Se vidare Desinfektions-
medel. Jfr Karantän och
Sterilisation.

Desinfektionsmedel. För
oskadliggörande av smittämnen
användes främst värme: torr,

het luft, strömmande ånga, ko-

kande vatten [antingen vanlig

kokning 1. kokning under tryck

(se Au t ok la v)] samt beträf-

fande värdelösa föremål, förband,

matrester, sopor etc, förbrän-

ning (jfr Destruktions-
anstalt). För desinfektion av
kläder o. d. användes desinfek-

tionsugn, en järncylinder, vanl.

inmurad mellan två rum. De
orena föremålen införas från det

ena rummet, varefter ånga får

strömma igenom under viss tid.

Efter desinfektionen torkas de
medelst varm luft samt uttagas
från det andra rummet, vilket

f. ö. icke äger någon förbindelse

med det förra. Av kemikalier må
exempelvis nämnas: klor och na-

triumhypoklorit (se C a r r e 1 )

,

ytterst verksamma medel, an-

vända för desinfektion av dricks-

vatten, avloppsvatten, sår m. m.

;

klorkalk och kalk till latriner

och uthus; sublimat till tvätt-

ning, numera mindre använt
än förr; alkohol och jodsprit

(starkt bakteriedödande) till

tvättning och påstrykning på
sår; karbolsyra och närbesläktade
preparat, ss. kresol, lysol, sasol,

kinosol, till tvättning och om-
slag, till desinfektion av tarm-
uttömningar, upphostningar
o. s. v.; formalin, oftast över-

förd i ångform genom särskilda

apparater, samt svaveldioxid
till förgörande av bakterier och
insekter i rum; cyanväte (ytterst

giftigt) mot insekter. På senare

tid ha en mångfald nya, bakte-

riedödande preparat framställts,

särskilt för desinfektion av sår

och desinfektion inom kroppen
(i n t e' r n desinfektion) vid

blodförgiftning m. m., ss. vissa

silver-, kvicksilver- och arsenik-

föreningar, kininderivater, en del

organiska färgämnen m. m. Av
vikt är att vid användande av
D. SS. munvatten, till sår, tvätt-

ning etc. icke begagna desamma
i för stark koncentration, då
kroppsvävnaderna i så fall kun-

na skadas. — Vädring i torr luft

i ljuset och i synnerhet i solen

förstör ytligt sittande smittäm-
nen. — Ofta upprepad tvättning

av händer etc. i tvålvatten är ett

gott skyddsmedel. — D. växlar

alltefter smittämnets motstånds-

kraft, förekomstsätt, det desin-

fekterade föremålets beskaffenhet

etc. Jfr Antiseptik, Asep-
t i k och Desinfektion. Jfr

även art. om de olika D.

Desinficie'ra, se Desinfek-
tera.

Desintegratio'nsteori' (av fr.

dés, från, och lat. i'nteger, hel),

se Radium.
Desintegra'tor (av fr. dés,

från, och lat. i'ntegier, hel), kross-

maskin, vars huvudorgan äro två

mot varandra roterande skivor,

försedda med bultar i koncen-

triska rader. Det gods, som skall

krossas, inmatas i skivornas ceo-
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trum och slungas på grund av
centrifugalkraften ut mot peri-

ferin men sönderklämmes på
vägen mellan bultarna. D. använ-

des för relativt lättkrossat gods

SS. superfosfat, lera, kol, cha-

motte o. d.

Desira'bel (fr. désirahle),

önskvärd, eftersträvansvärd.

Desjati'n 1. d e s i a t i' n,

ryskt ytmått, = 1,09 har. Stor
D. (för mätning av lantegendo-

mar) = 1,4 6 har.

De'sjnev, se Kap.
Deskriptio'n (lat. descrVp-

tio), beskrivning. Fil. Till skill-

nad från definitionen (se d. o.),

med dess krav på en strängt

koncis, på tankeföremålens karak-
täristiska kännetecken koncentre-

rad formulering, plägar man med
D. beteckna en mera detaljerad,

mera på totaliteten av samtliga
egenskaper inriktad exposé. —
Deskriptiv forskning,
resp. vetenskap, en forsk-

ningsmetod, som inskränker sig

till en direkt beskrivning av t. ex.

naturföreteelserna utan att ingå

på egentliga försök att samman-
fatta eller systematisera dem un-
der allmännare synpunkter.

Deslandres [dela'i)dr], Henri
Alexandre, f. 1853, fransk
astronom. 1908 chef för astro-

fysiska observatoriet i Meudon.
Har utfört undersökningar av
solens kromosfär.

De'smannäbbmöss, b i s a m -

näbbmöss, Myo'gale, ett släk-

te insektätare (fam. Mullva-
dar) med utdragen, snabellik,

mycket rörlig nos, gleshårig, från
sidorna tillplattad svans och
simhud mellan de klobärande tår-

na. Ytteröron saknas, ögon myc-
ket små. Från en körtel vid
svansrotens undersida avsöndras
en starkt myskluktande, oljeartad
vätska. Vattendjur, som gräva

gångar i stränderna och livnära
sig av maskar, iglar o. d. Den
ovan rödbruna, under silverglän-

sande vitgrå Myogale moscha'ta
mäter c:a 40 cm., inkl. den 17
cm. långa svansen. Den är allmän
i s.ö. Europa och v. Asien samt
jagas för sitt till pälsverk
använda skinn, rysk bisam,
silverbisam (jfr S i bet-
råtta).
Desmarées [demare'], Ge-

org, f. 1697 å österby, d. 1775
i Miinchen, målare. D. kom tidigt

i lära hos sin morbroder M. My-
tens d. ä. Innan han reste ut
1724, utförde han enligt uppgift
128 porträtt, av vilka de mest
kända torde vara bilderna av Nik.
Tessin d. y. (Gripsholm) och av
amiralskan Appelbom (Nat.

mus.). Efter fleråriga resor,

bl. a. i Italien, slog han sig

ned i Miinchen, där han blev

bayersk hovmålare. Hans senare
produktion, som huvudsakligen
omfattar porträtt och altarmål-

ningar, visar honom som en
typisk representant för sydtysk
rokoko. Ett prov på denna fas av

Hovrådet J. Arckenholtz. Målning av
Georg Desmarées.
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hans konst är det briljanta por-

trättet av Arckenholtz (Uppsala
Univ.).

De'smeknopp, se A d o x a.

De'smeros, se Malva.
Desmfn (av grek. de'sme,

knippa), ett till zeolitgruppen

hörande mineral av vattenhaltigt

kalciumaluminiumsilikat, kri-

stalliserar i pärlemorglänsande
tavlor, som sitta tillsammans i

knippen (därav namnet).

Desmo'dium, se Växter-
nas rörelser.
Des Moines [dimå'jn]. 1. Bi-

flod från höger till Mississippi,

bildar i sitt nedersta lopp gräns
mellan lowa och Missouri. Längd
c:a 700 km. — 2. Huvudstad i

lowa. För. Stat., vid floden D.
Järnvägsknut och industriellt

centrum med gjuterier, kvarnar,
maskinverkstäder och båtbygge-
rier. Universitet. 125,000 inv.

Desmotropi', se T a u t o -

m e r i.

Desmoulins [demolä'i)], Ca-
mille, f. 1760, d. 1794, en av
franska revolutionens hänsyns-
lösaste förkämpar. D. gav genom
ett tal i Palais Royal signalen

till Bastiljens stormning och
blev sedan jämte Danton en av
de ledande i Cordelierklubben (se

d. o.). Han bedrev som skribent

en upphetsande agitation, bl. a.

i Discov/rs de la Lanterne aux
Parisiens, där han förhärligade

aristokratmorden. Medlem av na-

tionalkonventet 1792. D. under-
stödde förföljelsen mot girondis-

terna 1793, angrep sedan skräck-

väldets överdrifter, arresterades

och avrättades jämte Danton
m. fl.

Desna, biflod till Dnjepr, vari

den utmynnar strax n. om Kiev.
Segelbar i nedre hälften av sitt

lopp. Längd 1,050 km.
Desolation Land [desåle'jsj9n

laend], ö vid v. inloppet tiU

Magalhäes' sund, tillhör Chile.

Desorganise'ra (fr. désorgani-
ser), bringa i oordning. — D e s -

organi8atio'n, förvirring,

oreda.

Desoriente'ra (fr. désorien-

ter), vilseleda. — Desorien-
t e' r i n g, vanl. av sinnessjuk-

dom 1. alkoholförgiftning orsakad
förlust av uppfattningen av tid i

och rum.

Desoxidatio'n (av fr. dés,

från, och oxyder, syrsätta), bort-

tagande av syre ur en oorganisk
1. organisk kemisk förening (jfr

Reduktion). Inom metallur-

gin innebär D. borttagande av
syre, löst i metaller i form av
metalloxider, som verka nedsät-

tande på metallernas hållfasthet.

D. åstadkommes genom att i den
smälta metallen strax före tapp-

ningen införa ämnen, som ha
större reaktionsbenägenhet med
syre än metallen i fråga. Vid
raffinering av råkoppar, som hål-

ler avsevärda mängder koppar-
oxidul i lösning, användes förr

omröring i badet med färska

björkkäppar (polning), varvid

syret i kopparoxidulen borttogs.

Vid gjutning av fosforbrons till-

sättes fosforkoppar, varvid fos-

forn oxideras till fosforpentoxid

med hjälp av det syre, som hål'

les löst i bronsen i form av kop-

paroxidul. I järnets metallurgi

förekommer D. särskilt inom göt-

järnsberedningen, t. ex. vid bes-

semer- och martinmetoderna, vidj

vilka järnet kan upptaga en del]

järnoxidul, som åstadkommer!
rödskörhet. Vid dessa metoder
tillsättas ferrolegeringar, t. ex.

ferromangan, varvid manganen
på grund av sin större reaktions-

benägenhet med syre upptager

syret ur järnoxidulen.

Despera'dos (av sp. desespe-
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Gustav III bevistar julmässan i Feterskyrkan i Eom. Målning av J. L. Desprez.

radOj förtvivlad), urspr. namn
på ett radikalt parti i Spanien;
i allm. personer, beredda till vil-

ken handling som helst.

Despera't (lat. despera'tus,

utan hopp), förtvivlad, ursinnig.
— Desperatio'n, förtvivlan.

Despo't (grek. despo'tes), en

slavs herre; härskare med abso-

lut oinskränkt personlig makt;
tyrann; godtycklig maktutövare.
— Despot i' sm 1. despot i',

en monarkisk statsform, enligt

vilken ingen som helst gräns är

satt för statsöverhuvudets god-

tyckliga maktutövning. Förekom
i forntiden, särskilt i Orienten
(Babylonien, Persien) ; i Väster-
landet har ofta det absoluta

enväldet urartat till despotism.

Med detta ord betecknas även en

med godtycklighet parad härsk-

lyatnad hos enskilda maktinne-

havare i familj och samhälle.

Jfr Absolutism.
Despoto dag, se Balkan-

halvön sp. 1024.

Després [depre'l, Suzanne,
f. 1875, fransk skådespelerska,

sedan 1895 knuten till Théätre
de rCEuvre i Paris, gift med dess

direktör Lugné-Poö. Berömd bl. a.

I som Ibsen-tolkerska.

Desprez [deprä'], Jean
Louis, f. 1743, d. 1804, fransk

arkitekt och målare, verksam i

Sverige. Under en resa i Italien

för att avbilda monument till

Saint Nons Voyage pittoresque

sammanträffade han i Rom med
Gustav III, som 1784 anställde

honom för utförande av dekora-

tioner till den nya operan. D:s
dekorationer, företrädesvis till

den under konungens egid fram-
växande nationella repertoaren

(Gustav Vasa, Gustav Adolf och
Ebba Brahe m. fl.), beteckna med
sin fantasirikedom ett romantiskt
genombrott inom den gustavian-

ska scenkonsten. I sina oljemål-

ningar (t. ex. Slaget vid Högland,
Rosersberg, Gustav III bevistar

julmässan i Peterskyrkan i

Rom, Nat. mus.) röjer D. dekora-

törens känsla för dramatisk kom-

'^A^ ^\^^BpP^^^^B

m^^mh|ä3ulm
Botanicum i Uppsala. Av J. L. Desprez.
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position. 1788 blev han även
"konungens förste arkitekt" samt
uppgjorde bl. a. ett storstilat

projekt till en slottsanläggning

vid Haga (se d. o.), som dock
aldrig kom till utförande. Det
strängt klassicistiska Botanicum
i Uppsala är den enda större

byggnad, som utfördes efter hans
ritningar.

Dess, den medelst ett b en
halv ton sänkta tonen d; förväx-

las enharmoniskt med ciss.

Dessalines [desali'nn], se

Haiti.
De'ssau, huvudstad i tyska

fristaten Anhalt, belägen vid

Elbes biflod Mulde. Sockerraffi-

naderier, textil-, läder- och to-

baksfabriker. Stor spannmålshan-
del. 60,000 inv. D. var 1603—
1918 residens för hertigarna av
Anhalt-Dessau. 1626 vann Wal-
lenstein vid D. en seger över

Ernst av Mansfeld.

Dess dur, durtonart med dess

till grundton och företecknad med
5 \), för h, e, a, d, g. Parallell-

tonart: b moll.

Dessein [desä'g], fr., avsikt,

plan.

Dessert [desä'r] (av fr. des-

servir, duka av), ost, frukt, kon-

fekt o. d., som serveras vid slutet

av en måltid.

Dessin [desä'i)], fr., teckning,

mönster; avsikt, plan.

Dessoir [desoa'r], Max, f.

1867, tysk filosof, prof. i Berlin

1920. Har utgivit arbeten i este-

tiska och psykologiska ämnen
samt redigerar sedan 1906 Zeit-

schrift fur Ästhetik und allge-

meine Kunstwissenschaft.

Dessus [dasy'], fr., över; be-

tecknar i musiken diskant,

sopran.

Destillatio'n (lat. destilla'tio,

av sWlla, droppe), den operation,

varigenom ämnen med' olika kok-

punkter skiljas från varandra
medelst upphettning, tills det
lättflyktigaste ämnet avdunstar,
varefter dess ånga kondenseras
och uppsamlas som destill a'

t

i en särskild behållare, för-
laget. De icke förflyktigade äm-
nena kallas med ett gammalt
namn flegma. Med f r a k t i o -

n e' r a d D. menas en sådan D.,

vid vilken man i skilda förlag

uppsamlar en serie destillat med
sinsemellan olika kokpunkter. —
Den enklaste destillationsappara-

ten är r e t o r t e n, en med en
långt utdragen och omböjd hals

försedd kolv, i vilken det mate-
rial, som skall destilleras, inläg-

ges. Retorthalsen stickes in i en
annan kolv, förlaget, som hålles

avkyld. Till laboratoriebruk an-

vändes oftast vid D. en kolv, för-

sedd med en termometer och en
kylare, inrättad efter motströms-
principen, så att ångan får pas-

sera genom ett lör, omgivet av
en vattenmantel, i vilken vattnet

rör sig i motsatt riktning mot
ångan. — Om det avdestillerade

ämnet löper fara att förändras
vid en så hög temperatur, som
svarar mot dess kokpunkt, till-

gripes D. i v a c u u m, varvid
förlaget förses med en evakue-
ringspump. Under reducerat

tiyck nedsättes nämligen vät-

skans kokpunkt. — Vid fram-*

ställning av eteriska oljor, vilkas

kokpunkt ofta ligger högre än

den temperatur, vid vilken de

sönderdelas, användes stundom
D. med vattenånga, var-

vid de ämnen, som innehålla

oljorna, upphettas jämte vatten,

som vid sin avdunstning rycker

med sig droppar av olja, vilka

följa med in i förlaget, där oljan

på mekanisk väg kan skiljas från

vattnet. Vid D. av vatten
avser man att befria detta' från
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Destillationsapparat för ammoniakvatten. B blåsa, Ko kolonnapparat, D defleg-
mator, Ky kylare, F förlag.

de salter, som finnas lösta däri.

Vattnet upphettas till kokning i

ett invändigt förtent kärl, Jt> 1 å -

san, upptill försett med en

hjälm för uppsamling av de

vattendroppar, som vid kokning-

en åtfölja ångan. Kondensatio-

nen sker i ett spiralvridet rör,

som omgives av kylvatten. —
Mera invecklad blir D., om den
avser att skilja ämnen, vilkas

kokpunkter ligga nära varandra.

Destillationsapparat för vatten. B
blåsa, H hjälm, K kylare. — Uppvärm-
ning med ånga i blåsans dubbelbotten.

t. ex. vissa alkoholblandningar.
Denna D., som består av uppre-

pad avdunstning och kondensa-
tion, kallas rektifikatio'n.
En rektifikationsapparat består,

utom av blåsan, av kolonnappa-
rat, deflegmator och kylare.

Kolonnapparaten, i vars
nedre del den från blåsan kom-
mande gasen inträder, består av
en stående cylinder med en serie

över varandra ställda bottnar.

På bottnarna samlas konden-
serad vätska, som endast får

stiga till en viss höjd; överskot-

tet avrinner genom ett återgångs-

rör till närmast underliggande

botten och slutligen tillbaka till

blåsan. Den underifrån komman-
de gasen pressas genom hål i bott-

nen eller genom ett med en

klocka försett stigrör upp i

vätskeskiktet och kondenseras

därvid delvis. Det vid kondensa-

tionen frigjorda värmet åstad-

kommer en avdunstning av

vätskan på bottnen, och den från
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en botten avgående gasen blir

därför rikare på lättflyktiga äm-
nen än den gas, som inträder på
samma botten. Gasen blir där-

igenom renare, ju högre upp den
kommer i kolonnen, och genom
att välja antalet bottnar tillräck-

ligt stort kan man praktiskt

taget åstadkomma vilken renhets-

grad som helst. Kolonnen avslu-

tas upptill med en d e f 1 e g m a'-

t o r, i vilken det mesta av gasen
åter kondenseras för att skickas

tillbaka till kolonnen, medan en
del går till kylaren och därefter

uppsamlas i ett förlag som destil-

lat. — Med torrdestilla-
t i o n förstås upphettning av
fasta ämnen, t. ex. trä 1. stenkol,

tills de sönderdelas, varefter en

del av sönderdelningsprodukter-
na kondenseras och uppsamlas i

apparater, liknande dem, som an-

vändas vid egentlig D.

Destinatio'n (av lat. destina'

-

re, fästa, bestämma), avsändande,
särskilt av fartyg. — Destina-
tionsort, bestämmelseort. —
D e s t i n e' r a, bestämma, av-

sända till bestämd ort.

De'stinn, Emmy, eg. K i 1 1 1,

f. 1878, tjeckisk sångerska (sop-

ran). D. debuterade 1898 på ope-

ran i Berlin, som hon tillhörde

till 1908; har även varit engage-
rad vid Stora operan i Paris,

Covent Garden i London och på
senare tid Metropolitanoperan i

New York. D. gav 1922 en kon-

sert i Stockholm.

Destouches [deto'sj ] , P h i

lippeNéricault, f. 1680, d.

1754, fransk komediförfattare,

skrev en mängd av Moliére på-

verkade karaktärskomedier, av
vilka flera uppförts i Sverige,

t. ex. Le glorieuw (1732; Den
högfärdige, 1818).

Destroyer [destrå'j9], se Ja-
gar e.

Destruktio'n (lat. destru'c-

tio), nedrivande, förstöring. —
Destrukti'v, förstörande.

Destruktionsanstalt, inrätt-

ning, där beslagtagna, till män-
niskoföda odugliga födoämnen
1. påträffade djurlik oskadlig-

göras genom hetta. Destruktions-
apparaten är vanligen en järn-

plåtcylinder med två mantlar,
mellan vilka värmen cirkulerar.

Fettet tillvaratages för indust-

riellt ändamål, medan återstoden
fullständigt torkas, söndermales
till pulver och användes till djur-

föda. Destruktionsanstalter fin-

nas numera i alla större, hygie-

niskt vårdade städer. Den för

Stockholm är belägen utom sta-

den vid Lövsta.

Desulfure'ring, borttagande

av svavel, särskilt i järn och stål.

Emedan redan en halt av ett par
hundradels % svavel har en oför-

delaktig inverkan på järnets håll-

fasthet, är D. oftast nödvändig
och sker av gammalt redan vid

masugnsprocessen dels genom att

man rostar malmen före upp-

sättningen på masugnen, dels ge-

nom att man uppsätter kalksten

och manganhaltig malm, som bi-

draga till bildning av svavel-

kalcium, resp. svavelmangan,
vilka båda gå i slaggen. Vid göt-

järns- och götstålsberedning an-

vändes ferromangan ss. både

desulfurerings- och desoxida-

tionsmedel.

De svenska arbetsgivarför-

eningarnas förtroenderåd, se

Svenska arbetsgivare-
föreningen.
De svenske, Sångsäll-

skapet D., manskör, bildad

1923 i Stockholm, utgörande en

fortsättning av den 1922 upp-

lösta Svenska K. F. U. M.-kören.

D. är ansluten till Riköföre-
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ningen för svenskhetens bevaran-

de i utlandet.

Detacheme'nt (fr. detache-

ment), betecknar en truppstyrka,

som blivit för visst taktiskt

eller operativt ändamål avskild

från en annan (större) trupp-

styrka. Det franska D. motsvaras
i vissa fall av häravdel-
ning (se d. o. ) , t. ex. Detache-

ment de Lorraine. — D e t a -

c h e' r a, avskilja, avdela.

Detaille [d8ta'j], Édouard,
f. 1848, d. 1912, fransk batalj-

målare, skildrade i sina mål-
ningar särskilt 1870—71 års

fransk-tyska krig.

Deta'lj (fr. détail), del av ett

helt, biomständighet. — D e t a 1 -

j e' r a d, utförlig, som tar hän-

ayn till enskildheter.

Detaljhandel, handel i smått,
minuthandel, i motsats till gross-

handel eller partihandel. Jfr
Handel och Kooperation.
— Om detaljhandel av spirituösa

drycker, se Rusdryckslag-
stiftning. — Detaljhan-
delsprisindex, se Pris-
index. — D e t a 1 j i' s t, per-

son, som idkar detaljhandel.

Detektiv (av lat. dete'gere,

ivtäcka), person, som uppdagar
'örbrytelser och spårar upp
)rottslingar.

Dete'ktor (av lat. dete'gere,

ivtäcka) , se Telefoni och
Lelegrafi.
Détente [deta'i)t], fr., eg. av-

ryckare på gevär, avspänning.

Detentio'n (av lat. (iefineVe,

asthålla), innehavande av en
ak; besittning.

Determina'nt (av lat. deter-

iina're, bestämma). Matem. En
). av n:te g r a d e n är ett mate-
latiskt uttryck, bildat av n^ tal

element), ordnade i n ra-
e r och kolumner. Den teck-
a^ och definieras på motsvaran-

de sätt som nedanstående D. av
tredje graden

ai hx Cl

a2 b2 Co

aa bg Ca

Denna D. är lika med Oj bj c, —
% 1>3 C2 + as ba Cl- as bl Ca -|- aa

bl C2 — a, bz Cl, d. v. s. summan av
alla produkter abc, i vilka varje

sifferindex förekommer blott en
gång. Produkterna i summan räk-

nas negativa, om deras indices

återföras till ordningen 1, 2, 3

genom ett udda antal omflytt-

ningar, eljest positiva. — Som
determinantteorins
grundläggare räknas den schwei-

ziske matematikern Gabriel Grä-

mer, f. 1704, d. 1752. — Biol.

Se Utvecklingslära.
Determinatio'n (av lat. deter-

mina're, begränsa, bestämma).
Psyk. Den medvetenhetsprocess,

varigenom man bildar mindre all-

männa föreställningar, resp. be-

grepp, ur mera allmänna genom
att till dessa foga bestämningar
eller kännetecken. Genom D. kan
begreppet sägas erhålla ett större

innehåll men samtidigt ock ett

mindre omfång. Omvänt blir för-

hållandet vid abstraktion
(se Abstrahera). Jfr Be-
grepp, Definition och D i -

vision. — Determinati'v,
bestämmande, hänvisande. — D e-

terminativa pronomen,
sådana demonstrativa pronomen,
som hänvisa på en följande be-

stämning (ofta en bisats). —
Determine'ra, bestämma.

Determini'sm (av lat. deter-

mina're, bestämma), en teologisk

och filosofisk ståndpunkt, som
betraktar varje viljeyttring så-

som en entydigt determinerad 1.

bestämd, alltså nödvändig verkan
av ett orsaksförhållande, varför

viljan själv icke utövar någon
medbestämmande inverkan. Gent-

— L e X. III.
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emot in(ietermiiii'smen,
som hävdar ett valfritt ingripan-

de av viljan själv, förnekar så-

lunda D. "viljans frihet". För D.
ter sig ett avgörande såsom en av
min viljekraft oberoende process,

vilken ur teologisk synpunkt
fattas som betingad av den gu-

domliga allmaktens förutbestäm-
ning 1. predestination (se

d. o.), ur filosofisk ss. ett ut-

tryck för den givna verklig-

hetens absoluta lagbundenhet.
Typiska representanter för en
teologisk D. äro Muhammed (se

d. o. och Fatalism), ävensom
C/alvin och Luther (särskilt i

skriften De se'rvo arbi'trio, Om
den ofria viljan), för en filoso-

fisk stoikerna samt JSpinoza, Her-
bart och Höffding. Den katolska

kyrkan och lutheranismen efter

Luther utgöra mer eller mindre
utpräglade exempel på en teolo-

logisk indeterminism. Filosofiska

exempel därpå äro epikuréerna

samt Cartesius, Boström och
Bergson.

Detesta'bel (lat. detesta'bilis)

,

avskyvärd, gemen.

Det gemensamma livets brö-
der, se B r ö d e r.

Det går an-striden. I dec.

1839 utgav C. J. L. Almquist (se

d. o.) novellen Det går an, i vil-

ken han riktade ett direkt an-

grepp på äktenskapet som social

och religiös institution. Novellen,

som inleder A:s i politiskt hän-

seende radikala, i estetiskt hän-

seende realistiska skede, väckte

en våldsam strid och gav anled-

ning till en mängd mer eller

mindre direkta svarsskrifter. Be-

tydelsefullast äro J. V. Snell-

mans fingerade fortsättning och

i Freja publicerade artiklar,

Israel Hwassers skrift Om äkten-

skapet (1841) och V. F. Palm-

Detmold. Slottet.

blads Törnrosens bok. Nemligen
den äkta och veritabla (1840).

De'tmold, huvudstad i frista-

ten Lippe, på n.ö. sluttningen av
Teutoburgerwald. D., som 1501
—1918 var residens för furstarna

av Lippe, har ett vackert renäs-

sansslott. Garverier och brygge-

rier. I närheten brytas marmor
och gips. 15,000 inv.

De tolv apostlarnas lära
(grek. Didake'), en av okänd
förf., sannolikt i Syrien, före 150

e. Kr. på grekiska avfattad kris-

ten skrift. Tidigare endast känd
genom citat hos andra författare,

återfanns den 1873 i sitt full-

ständiga skick. Den ger före-

skrifter för de kristnas sedliga liv

och förhållningsregler rörande

dop, fasta, bön och nattvards-

firande samt församlingarnas
^

organisation och samfärdsel,

övers, till svenska av V. Hed-
qvist (1893).

Detonatio'n (av lat. de tona'-
re, dåna), explosion med knall.

Jfr Sprängämnen. — De-
t o n a' t o r, den del av en pro-

jektils sprängladdning, som ger
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det mindre känsliga brisanta

sprängämnet, utgörande den
egentliga sprängladdningen, nö-

dig impuls till detonationen.

Detone'ra. Mus. (fr. déton-

ner). Sjunga orent, sjunka i to-

nen. — Tekn. (fr. détoner), för-

brinna med knall, dåna.

Detri'tus (av lat. dete'rere,

nöta av), rester (i form av slam,

sand, grus) av på mekanisk 1.

kemisk väg nedbrutna bergarter;

delar av förstörda vävnader av
växter och djur.

Detroit [ditrå'jt]. 1. Flod i

Nord-Amerika mellan S:t Clair-

sjön och Eriesjön, del av den
stora trafikleden mellan sjöarna.

D. korsas av en mängd färjleder

samt en järnvägstunnel. D. bildar

gräns mellan För. Stat. och Ka-
nada. — 2. Stad i Michigan, För.

Stat., vid D. 1. Staden är mycket
välbyggd och har talrika parker.

Har på grund av sitt laga vid

floden samt en mängd järnvägar
en blomstrande industri, ss. auto-

mobilfabriker (Ford, Dodge Bro-
thers, Packard Co.), järnvägs- och
mekaniska verkstäder, cigarr-,

tobaks- och kemisk-tekniska fabri-

ker etc. Stor handel med spann-
mål, konserver, metaller m. m.
1,090,000 inv. mot endast 285,000
1900.

Detronise'ra (fr. détröner, av
;grek. tro'nos, tron), störta från
.tronen, avsätta.

' Dettern, stor vik av s. Vänern.

Dettifoss, storslaget vatten-
fall, bildat av Jökulså, som upp-

I rinner på Vatnajökull och myn-
jnar på n. kusten av Island.

Dettweiler [de'ttvajler], Pe-
|ter, f. 1837, d. 1904, tysk lung-
sotsläkare, upptog och fullföljde
'ö. Brehmers arbete och inrättade
let första tyska folksanatoriet i

Falkenstein i Taunus (1892).

De'tur, lat., det må givas j an-

vändes på recept.

Deuka'lion, i grekiska myto-
login son till Prometeus. Zeus
troddes ha dränkt människosläk-
tet i en stor översvämning, var-

vid D., varnad av sin fader, räd-

dade sig och sin hustru Pyrra i

en båt och sedan blev stamfader
för ett nytt människosläkte.

Denna syndaflodslegend torde ge-

nom fenikisk förmedling ha bil-

dats ur den liknande babyloniska.

De ungas förbund för
kristligt arbete. Evange-
liska Fosterlandsstiftelsens ung-

domsorganisation. D. utger 2 ggr

i månaden De ungas tidning.

Deuntzer [då'jntser], Johan
Henrik, f. 1845, d. 1918, dansk
jurist och politiker, 1872 profes-

sor i Köpenhamn. Utgav ett fler-

tal framställningar av den danska
civilrättens olika delar. 1901—05

var D. konseljpresident och utri-

kesminister i Danmarks första

liberala ministär. D. var en av

grundarna av Det östasiatiske

Kompagni.

De'us ex ma'china, lat., "en
gud från en maskin", ett uttryck,

som användes om det i antika

skådespel med teatermaskine-

riets hjälp anordnade, plötsliga

uppträdandet av en gudomlighet,

som löste dramats konflikt. Det
har senare övergått att beteckna

en persons oväntade ingripande i

en brydsam situation.

Deussen [då'jsen], Paul, f.

1845, d. 1919, tysk indolog och

religionsfilosof, professor i Kiel

från 1889. Ss. anhängare av Scho-

penhauer, vars världspessimism

han utformade till en säregen

religiös åskådning, fördes D. till

studiet av indisk filosofi. Utom
översättningar av upanisjåderna
utgav han bl. a. Das System des

Yedanta (1883, 3:e uppl. 1920)
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och Allgemeine Geschichte der

Philosophie (1894—1917).

Deu'tero-Jesaja ("den andre
Jesaja", av grek. deu' teros,

andre) benämner man i nutida
vetenskap den till sitt egentliga

namn okände förf. av Jes. 40

—

55. Att dessa kap. icke kunna
härröra från den verklige Jesaja
i slutet av 700-t. f. Kr. är klart

av flera omständigheter, bl. a.

den helt olika historiska situa-

tionen: här talas icke längre om
Assyrien såsom den för Juda rike

hotande faran, utan i stället för-

kunnas för de i Babel fångna
judarna, vilka upplevat Jerusa-

lems förstöring, att befrielsens

timme nu är slagen, i det Gud
såsom deras räddare uppväckt
Kores (Kyros). Med ledning här-

av torde man kunna bestämma
tiden för D:s uppträdande till

senare delen av 540-t. f. Kr.
Egenartade äro sångerna om Her-
rens trogna och lidande tjänare i

kap. 42, 49, 50, 53, vilka av åt-

skilliga forskare antagas härröra
från annan förf. Om Jes. 56—66
se Trito-Jesaja.
Deuterono'mium (lat.; grek.

deuterono'mionf av deu' teros,

andre, och no'mos, lag), se

Moseböckerna.
Deuteroskopi' (av grek. deu'-

teros, den andre, och skopei'n,

se), eng. second sight, uttryck,

som betecknar att se sig själv

eller sitt andra jag i syne, stun-

dom ock likbetydande med clair-

voyance (se d. o.).

Deuterosto'mia (av grek. deu'-

teros, andre, och sto'ma, mun),
grupp (tillhörande CoeWmata)
av djur, hos vilka urmunnen
ombildas till analöppning och
munöppningen utvecklas sekun-

därt. Kroppshålan uppstår genom
veckbildning av inre groddbladet.

Tarmkanalen är entodermal. Hit

höra Coelo'mo'pora, pilmaskar,
och Chordo'nia (se dessa ord).

Deutoplasma (av grek. deu' te-

ros, andre, och pla'sma, det for-

made) detsamma som närings-
gula (se Könsceller).

Deutsche Allgemeine Zeit-
ung [då'jtsje a'llgemajne tsa'jt-

ong], sedan 1919 namn på det
forna tyska regeringsorganet
Norddeutsche Allgemeine Zeit-

ung. D. är en daglig tidning och
utges i Berlin.

Deutsche Bank [då'jtsje], ett

av Tysklands största bankinstitut
med huvudkontor i Berlin, grun-
dat 1870.

Deutscher Gewerkschafts-
bund, Allgemeiner D. [a'll-

gemajner då'jtsjer gevä'rksjafts-

bont] , se Fackförenings-
rörelsen.

Deutsches Reich [då'jtsjes

rajS], ty.. Tyska riket.

Deutsches Thea'ter [då'jtsjes]

i Berlin, grundad 1883 efter

mönster av Théätre frangais av
fem societärer (se d. o.), av vilka

FArronge 1885 blev ensam ledare

av teatern. 1894 övertogs denna
av Otto Brahm (se d. o.), som
gjorde den till ett hemvist för na-

turalistisk dramatik och skåde-

spelarkonst. 1905—20 innehades
teatern av Max Reinhardt (se,

denne), som 1906 förband D. med
en mindre scen, Kammerspiele,
avsedd för intimare dramatik
och som här skapade en ny stil

med huvudvikten lagd på yttre

regi och massverkan. Såväl under
Brahm som Reinhardt har D.

gått i spetsen för den tyska tea-

terns utveckling.

Deutsche Tageszeitung
[då'jtsje ta'gestsa'jtong], daglig

konservativ tidning i Berlin,

grundad 1894.

Deutschland [då'jtsjlant}, ty.,

Tyskland.
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Deutschland [då'jtsjlant],

tysk handels-U-båt, förd av kap-

ten König, som 1916 oaktat brit-

tiska blockaden lyckades göra

tvenne resor till För. Stat. Trots

engelsk protest godtogs båten av

För. Stat: 8 regering såsom en-

bart handelsfartyg. Senare om-

byggd till krigsfartyg, utlämna-

des den 1918 till England och för-

stördes 1921.

Deutschland, Deutschland
iiber alles [då'jtsjlant-], tysk

nationalsång, diktad 1841 av A.

H. Hoffmann v. Fallersleben till

melodi av Haydn. Efter kejsar-

dömets fall 1918 blev D. de

monarkistiska partiemas hymn,
men vid författningsfesten 1922

dekreterade rikspresidenten, att

r

U-båten Deutschland vid återkomsten
från sin första Amerikafärd.

den skall vara tyska republikens

nationalsång.

Deutzia [då'jtsia], växtsläkte

(fam. 8axifraga'ceae) från Asien
och Nord-Amerika, omfattande
buskar med ovala 1. lansettlika,

sågade blad och vita blommor. D.
erena' ta, en 2 m. hög buske från

Japan, odlas i s. Sverige som
prydnadsväxt. Även andra arter

odlas.

Deux-battants [döbata'i)]

(fr. porte å deux hattants), dörr,

bestående av två halvdörrar.

Deux-Ponts [döpå'r)], franskt
namn på Zweibriicken.

Deux-Sévres [dösä'vr], ee

Sé vreg,

Deutzia crenata.

DeVa, sanskr., urspr. lysande,

himmelsk; beteckning för högre
gudaväsen, Ijusgudomligheter, se-

nare onda andemakter.

De Wahl, Anders, f. 1869,

skådespelare. D. har varit enga-
gerad vid Ranfts teatrar 1892

—

1907 och 1920—22, vid Drama-
tiska teatern 1907—19 och från

1922, gästspelat i landsorten och
grannländerna och företagit upp-
läsningsturnéer, bl. a. i För. Stat.

Anders De Wanl 1 "Den stora scenen'

Kamerabild av Goodwin.
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1922. D. tillhör den svenska sce-

nens främsta krafter och har
innehaft en mängd betydande
uppgifter, i synnerhet hjälte- och
älskarroUer. Hans scenskapelser

utmärkas i främsta rummet av
ett starkt lyriskt temperament,
men han äger även en frodig

komisk talang.

De Vale'ra, Eamonn, f.

1882, irländsk frihetskämpe.

Född i New York av spansk far

och irländsk mor, fördes han
efter faderns död (1884) till Ir-

land, erhöll en vårdad uppfostran
och ägnade sig sedan åt lärar-

verksamhet. Han greps snart av
intresse för sinn-feinrörelsen, lär-

de sig det irländska språket, för-

beredde och deltog ivrigt i påsk-

upproret 1916. Tillfångatagen

och dödsdömd, fick D. straffet

nedsatt till livstids fängelse, fri-

gavs emellertid redan f. å. och

invaldes i parlamentet. Vid det

första sinn-feinkonventet okt.

1917 blev D. vald till "Irländska
republikens" president och var
från denna tid den främste leda-

ren av den växande irländska re-

volutionsrörelsen. Under kampen
mot tvångsvärnplikten arreste-

rad, lyckades D. i början av 1919
rymma till Amerika och organi-

serade där en omfattande sym-

patirörelse för de irländska fri-

hetssträvandena. Dec. 1920 åter-

vände D. till Irland, där ett för

varje dag skärpt krigstillstånd

rådde. För en uppgörelse satte

han som oeftergivligt villkor, att

Irland fullständigt skulle skiljas

från Brittiska riket, och röstade
därför mot den kompromiss, som
1921 skapade Irländska fristaten.

D. bekämpade sedan hänsynslöst
dennas regering till våren 1923,

då hans motståndskraft var
bruten.

Devalvatio'n (av lat. de, från,

och vale're, gälla), nedsättning i

värde, t. ex. nedsättning av ett

pappersmynts nominella värde
till det värde, vartill det ned-

sjunkit i förhållande till metall-

myntet. Se Myntrealisa-
tion.

Devana'gari, se Alfabet
sp. 264.

Dewar [djo'8], sir James,
f. 1842, d. 1923, engelsk fysiker

och kemist, professor i Cambridge
1875 och vid Royal Institution i

London 1877. D:s undersökningar
av kroppars egenskaper vid myc-
ket låga temperaturer ha varit av
stor betydelse. Han var den
förste, som lyckades förtäta vät-

gas till en vätska samt erhålla

vätet i fast form. Den lägsta tem-

peratur, han lyckades framställa,

var —263 å 264° C.

Dewars kärl [djo'9S], kärl för

förvaring av flytande luft och

andra ämnen, vid vilkas förva-

ring man måste inskränka värme-
utbytet med omgivningen. Kär-
len ha sfärisk 1. cylindrisk form
och bestå av dubbla, försilvrade

glasväggar, som omsluta ett luft-

tomt rum. D. användes i stor ut-

sträckning av sir James Dewar,

som emellertid ej är uppfinnaren

därav. Jfr Termosflaska.
Developpa'bel (fr. dévelop-

pable, utvecklingsbar) säges en

buktig yta vara, om den kan tän-

Eamonn De Valera.
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kas utvecklad i ett plan. Cylin-

derns och könens sidoytor äro D.,

sfärens däremot ej.

De'venter, stad i prov. Over-

Ijssel, Holland, vid Ijssel. D. är

bekant för tillverkning och ex-

port av pepparkakor. Mattfabri-

ker och gjuterier. 32,000 inv. —
D. var härd för organisationen

av Det gemensamma livets brö-

der (se Bröder).
Devereux [deVoro], se Es-

se x.

De Wet, Christian Ru-
dolph, f. 1854, d. 1922, boer-

general, en av engelsmännens
segaste motståndare under boer-

krigen. Mästare i guerillakriget,

lyckades han genom djärva och
snabba manövrer tillfoga fienden

kännbart avbräck och fördröjde

avsevärt det sista boerkrigets

slut. Undertecknade freden 1902
men kunde i motsats mot Botha
icke förlika sig med det engelska
väldet. När världskriget bröt ut,

ställde han sig i spetsen för en
upprorsrörelse, som kuvades av
Botha, sedan D. tillfångatagits.

Han fick amnesti vid världskri-

gets slut.

Dewey [djo'i], John, f. 1859,

amerikansk filosof och pedagog,
professor vid Columbia Univer-

Pragmatism.
(av lat. de, från,

, avvikelse. — 1.

se Ljusbryt-
Den missvisning

sity 1904. Se

Deviatio'n
och vi'a, väg)j

Optisk D.,

ning. — 2.

(egentligen vinkeln mellan mag-
netiska meridianen och kompass-
nålen) hos fartygskompasser, som
beror på inverkan av magnetis-
men i fartygets järndelar (dels

permanent, dels inducerad mag-
netism) . Då D. ändras med järnets
läge i förhållande till kompass-
nålen, ändras D. med fartygets
kurs och även med dess kräng-
ning (krängningsdevia-

tion). På två mitt emot var-

andra liggande punkter på kom-
passrosen är D. = O, på två
punkter, 90* från de föreg., är

D. maximal (semicirkulär
D.). Den av jorden induceracle

magnetismen förorsakar även <'n

tillfällig, svagare D., k v a d r a n-

t e 1 1 D., som är lika stor i tven-

ne motsatta kvadranter och har
fyra nollpunkter och fyra maxi-
ma. — Bestämning av D:s stor-

lek tillgår så, att fartyget röres i

en cirkulär kurs, förankras 1. an-

göres vid för detta ändamål ut-

lagda deviationsbojar och
drejas runt under pejling medelst
pejlskiva på en himlakropp 1. på
ett avlägset föremål med känt
geografiskt läge. D. kan minska?
1. kompenseras genom magneter
och järnstycken, anbragta på
lämpliga ställen i kompassens
närhet. Efter kompensationen
kvarstående D. införes med sin

efter kursen växlande storlek i en

deviationstabell 1. de-
viationskurva. Dylik s. k.

devi ationsbestämning
måste efter viss tid förnyas, enär
D. ändras med tiden och mod
magnetiska latituden. — För att

finna D:s storlek användes
stundom en deflektor, i hu-
vudsak bestående av ett par i

vertikalplanet rörliga magneter.
Instrumentet brukas vid luftkom-
passer med korta nålar och lätta

skivor. Med instrumentet kan
man kompensera såväl semicirku-
lär som kvadrantell D. å alla

kurser, om D. är mindre än 15".

Det användes även för att be-

stämma förhållandet mellan mag-
netiska intensiteten ombord och
i land.

Deville, se Sainte-Claire
D e v i 1 1 e.

Devi's (fr. devise), sinnebild;

kännemärke för en furste, korpo-
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ration, släkt e. d., t. ex. ett flam-

mande svärd, flera kyrkofurstars

D. D. härröra från medeltiden

och försågos vanligen med in-

skriptioner. Ofta blevo dessa ss.

valspråk det väsentliga och an-

vändes SS. sådana utan symbolisk
figur, t. ex. franska revolutio-

nens Liberté, égalité, fraternité

(frihet, jämlikhet, broderskap).

De vises sten, se A 1 k e m i.

Devonformationen [devå'n-],

geologisk formationsserie, till

åldern fallande mellan silur- och

stenkolsformationerna. D., som
erhållit sitt namn efter det

engelska grevskapet Devonshire,

utgöres i Wales, på flera ställen

i Nord-Europa, på Grönland,
Spetsbergen och ö. Nord-Amerika
av rödaktiga sandstenar, kända
som old red sandstone, i s. Eng-
land åter av sandstenar, skiffrar

och kalkstenar, vilka äro rika på
fossil. D. finnes även såsom vid-

sträckta lagerföljder i Tyskland.

På Skandinaviska halvön räknas
till D. endast vissa sandstenar,

som sakna fossil, i Kristiania-

trakten. Av ryggradsdjur funnos
endast fiskar ; av växter märkas
de äldsta kända landväxterna
( ormbunksväxter )

.

Devonport [de'wnpåtl, stad

på Englands sydkust, samman-
byggd med Plymouth. D. är säte

för krigshamnens i Plymouth
administration. 85,000 inv.

Devonrasen [de'wn-], se

Nötkreatur.
Devonshire [de'wnsj9], grev-

skap i 8.v. England, på halvön
Cornwall. Boskapsskötsel, åker-

bruk, fiske och bergsbruk. Huvud-
stad Exeter. 440,000 inv.

Devonshire [de'vvnsja], hertig-

titel inom engelska adelssläkten

Cavendish (se d. o.). — 1.

William Cavendish, l:e

hertig av D., f. 1640, d. 1707, en

av dem som 1689 kallade Vilhelm
av Oranien till Englands konung.
— 2. Spencer Compton
Cavendish, 8:e hertig av D.,

f. 1833, d. 1908, brittisk politiker,

före 1891 känd som markis av
Hartington, invaldes 1857
som liberal i underhuset och hade
säte i Palmerstons, Eussells, Glad-
stones, Salisburys och Balfours
ministärer. 1875 liberalernas le-

dare. Som motståndare till home-
rule för Irland bröt han 1885
med Gladstone och grundade
1886 det liberal-unionistiska par-

tiet. 1902 blev D. det förenade

unionistiska partiets ledare i

överhuset. Hans frihandelsvän-

liga åsikter ställde honom i oppo-

sition mot Chamberlains protek-

tionistiska politik, som han till

sin död bekämpade.

Devo't (fr. dévot, av lat. devo-

ve're, offra), from, hängiven,
skenhelig.

Devrient [davriä'!)], tysk skå-

despelarsläkt. 1. Ludwig D.,

f. 1784, d. 1832, verksam i Berlin

från 1815, en av Tysklands mest
berömda skådespelare, begåvad
med en utomordentligt rik och

mångsidig gestaltningsförmåga,

särskilt framstående som Shak-
speretolkare. — 2. E d u a r d D.,

f. 1801, d. 1877, den föregrs bror-

son, gjorde en betydelsefull in-

sats som direktör för hovteatern

Ludwig: Devrient. litografi efter mål-
ning av L. Daffinger.



273 Dewsbury—Diabas 274

i Karlsriihe 1852—69 och utgav
en stor tysk teaterhistoria

{GescMchte der deutschen Schau-
spielkimst, 5 bd, 1848—74). — 3.

Emil D., f. 1803, d. 1872, den
föregrs broder, 1831—68 fästad

vid hovteatern i Dresden, sär-

skilt framstående i veka, ideellt

anlagda hjälteroller. — 4. Otto
D., f. 1838, d. 1894, son till D. 2,

mest berömd för sina iscensätt-

ningar av Goethes Faust som me-
deltida mysteriespel i Weimar
1876 och av egna festspel. — 5.

Max D., f. 1857, son till D. 3,

sedan 1882 fästad vid Burgthea-
ter i Wien, från 1910 som re-

gissör, framstående karaktärs-

skådespelare.

Dewsbury [djo'åb8ri], stad i

Yorkshire, utgörande eget grev-

skap. 55,000 inv.

Dexi'ppos, PoplonHeren-
n i o s, 200-t. e. Kr., attisk histo-

rieskrivare, besjungen av Viktor
Rydberg i en bekant dikt, byggd
på en osäker berättelse om en av
D. vunnen seger över goterna 269.

Dextri'n, sammanfattande be-

nämning på kolhydrat, som i

första hand bildas, då stärkelse

påverkas av enzym eller upp-
hettas med eller utan syror. Vid

* gräddning av bröd bildas D.,

vilket utgör en väsentlig del

av brödskorpan. Tekniskt fram-
ställes D. oftast genom röstning
av stärkelse vid 160—220° temp.
Dess egenskaper likna gummi-
arternas (löslighet i vatten, olös-

lighet i alkohol), från vilka D.
dock skiljer sig genom egenskapen
att vid oxidation ge oxalsyra,
ej slemsyra. Användningssättet
överensstämmer även med gummi-
arternas. Namnet D. (av lat.

de'xter, höger) beror på dextrin-

,
lösningars egenskap att vi-ida

oolarisationsplanet åt höger. Se
Polarisation.

Dextro's, se Socker.
dgr., se Decigram.
Dhammapada, en del av den

buddhistiska kanon, innehållan-

de huvudsakligen tänkespråk.
Den är avfattad på pali.

Dharma (pali D hämma),
sanskr., betecknar i Vedalittera-

turen världsordningen; senare
inom buddhismen namn på fräls-

ningsläran, sådan den framstäl-

les i Tripitaka (se d. o.).

Dhaulagiri [daladji'ri], en av
jordens högsta bergstoppar, be-

lägen i Himalaya, i v. Nepal.
8,176 m.

D. H. S. 1. D. H. n. S., förk.

för "diplomerad från Handels-
högskolan i Stockholm".

Di, se Digivning.
Di 1. di s, grek., prefix med

betydelsen dubbel ( t )

.

Di'a, se H e b e.

Dia', grek., genom; användes
i en mängd lånord.

Diaba's (grek. dia^basis, ge-

nomgång), tiU gabbrofamiljen av
grönstenarna hörande bergart,

som normalt sammansättes av
augit och plagioklas (växlande
mellan oligoklas och labrador),

samt accessoriska mineral, ss.

ilmenit, magnetit, apatit, orto-

klas och spinell. Augiten kan
vara ersatt med andra mineral,

ss. hypersten, uralit 1. olivin;

även kvarts kan ingå (kvarts-

diabas). Fältspaten, som kan
vara färglös 1. mörkpigmenterad,
bildar lister mellan övriga mine-
ralkom. Till strukturen är D.

mer 1. mindre finkornig, ända
till tät (t r a p p) . D. förekom-
mer allmänt i Sverige och upp-
träder i gångar och bäddar. I

urberget äro diabasgångar myc-
ket vanliga och kunna nå stora

dimensioner, t. ex. Hällefors-

gången i Södermanland med 4

mils längd och flera hundra me-
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Olivindiabas ('/a av nat. storl.). Ljusa
lister av fältspat 1 en grundmassa av

olivin och augit.

ters bredd, Brevengången i Närke
med 3 mils längd och 300—1,200
meters bredd. Bland algonkiska

D. i vårt land märkas diabas-

bäddarna i Dalasandstenen. Poat-

siluriska D. bilda mot denuda-
tionen skyddande täcken över

silurbergarterna i Västergötland
(KinnekuUe, Halle- och Huoae-
berg m. fl.). — Diabaspor-
f y r i' t, porfyrisk bergart av
diabassammansättning. Som strö-

korn uppträder augit (augitpor-

fyrit) 1. labrador (labradorporfy-

rit).

Diabe'tes (av grek. diabajfnein,

gå igenom), två slag av sjukdo-

mar. D. insi'pidus (lat.,

utan smak) medför kolossal

urinavgång — 5—10 liter dag-

ligen — svår törst, kraftnedsätt-

ning och död. Urinen innehåller

ej socker. D:s orsak är ej när-

mare känd. D. har experimentellt

framkallats genom stick i en viss

del av hjärnan. — D. m e 1 1 i'-

tus (lat., honungssöt), socker-

sjuka (se d. c).

Diabo'lisk (av grek. dia'lolos,

djävul), djävulsk.

Dia'bolospel, leksak, beståen-

de av tvenne med varandra fast

förbundna halvsfärer 1. koner,

som upplägges på ett snöre och

medelst dragningar i detta ges en

hastigt roterande rörelse. Genom
att hastigt spänna snöret kan
man kasta apparaten upp i luf-

ten, varefter den åter bör upp-
fångas på snöret. D. synes ha
blivit en leksak på modet i Paris

1812 och var senast omkr. 1908

modern i Sverige.

Dia'chyIonsalva (av grek.

dia' , av, och kylo's, växtsaft) be-

redas numera av 65 % blyplåster

och 35 % flytande paraffin. Skyd-
dande och torkande salva mot
vätskande eksem, fotsvett, finnar.

Diade'lphia (av grek. dis, två

gånger, och adelfo's, broder), se

Sexualsystemet.
Diade'm (grek. dia'dema),

pannbindel, utförd av eller smyc-
kad med guldsmedsarbete och

dyrbara stenar; under forntiden

i österlandet utmärkelsetecken
för furstar eller andra högt upp-
satta personer. Ss. symbol för

monarkisk myndighet överfördes

D. till Västerlandet av Alexander
den store men bars i Rom först

av Diocletianus (jfr ill. till d. o.).

Jfr Krona.
Diado'ker (grek. dia'd6k'oi,

h?^

Lektion i diabolospel. Litografi från

1812.
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efterträdare) kallas de av Alex-

ander den stores fältherrar och

ståthållare, vilka efter hans död

(323 f. Kr.) delade hans välde

mellan sig, stundom även de föl-

jande härskarna i delstaterna

ända till romarnas erövring.

Den egentliga Diadoktiden
räknas vanl. till omkr. 275 f. Kr.,

då striderna mellan de första

D. avslutats. — Vid sin död hade
Alexander överlämnat riksföre-

ståndarskapet åt Perdikkas
såsom förmyndare för hans ar-

vingar, den svagsinte brodern
Filip Arridaios och sonen Alex-

ander. Perdikkas angreps 321 f.

Kr. av de övriga fältherrarna

och dödades samt efterträddes

som regent av ståthållaren i

Makedonien, Antipatros. Ef-

ter dennes död 319 f. Kr. försva-

rades kungafamiljens sak av
Eumenes, som 316 f. Kr. dö-

dades av Antigonos, vilken

gjort sig till herre över Mindre
Asien, Babylonien och Persien.

De andra ståthållarna, L y s i •

m a k o s i Trakien, Kassan-
d r o s, Antipatros' son, i Make-
donien och Grekland, P t o 1 e -

m a i o s i Egypten och S e 1 e u -

k o 8, av Antigonos fördriven från

sin satrapi Babylonien, förenade
sig nu av fruktan för Antigonos'

växande makt, som stöddes av

hans son, den djärve Deme-
trios Poliorketes. Efter
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långvariga strider, under vilka

alla medlemmar av den rätt-

mätiga konungafamiljen undan-
röjts samt de kämpande efter

Antigonos' föredöme alla antagit

konunganamn (306), lyckades de

fyra förbundna besegra och döda
Antigonos vid Ipsos (301 f. Kr.),

varefter de delade hans område
mellan sig. Därmed var det alex-

andrinska väldets splittring be*

seglad. — I Makedonien fördrevs

Kassandros' ätt 294 av Demetrios
Poliorketes, som 288 f. Kr. själv

förjagades av Lysimakos (vilken

utom Trakien erhållit v. Mindre
Asien) och sin granne Pyrros av
Epeiros. Lysimakos' rike upplös-

tes, sedan han 281 f. Kr. dödats

av Seleukos, som under tiden be-

fäst sitt välde i västra och mel-

lersta Asien (Syrien och Babylo-

nien). 276 f. Kr. återvann Anti-

gonos' ätt Makedonien genom
Demetrios' son, Antigonos
G o n a t a s, och behöll det intill

romarerövringen, med undantag
för Grekland och Epeiros, som
gjort sig självständiga. I Egyp-
ten grundlade Ptolemaios (I) en

dynasti, som regerade till 31 f.

Kr., medan Seleukos (I, med till-

namnet Nikator) behöll större

delen av Alexanders välde i

Asien från Egeiska havet till

Indus (det syriska 1. seleukidiska

riket). Under hans efterföljare,

seleukiderna, gingo dock stora

delar förlorade. Så grundade
Filetairos 281 riket Pergamon i

v. Mindre Asien, där attalider-

nas praktälskande dynasti här-

skade till 133 f. Kr. Bitynien,

Kappadokien, Pontos, Galatien

(erövrade av invandrade galliska

stammar omkr. 280 f. Kr.) samt
Armenien lösgjorde sig som själv-

ständiga riken, likaså i öster

Baktrien och det mäktiga Par-

tien under arsakiderna (se Ar-

sakes), vilket rike på 100-t.

nådde ända från Eufrat till In-

dus. Omkr. 80 f. Kr. erövrades de
sista resterna av det seleukidiska
riket av Armenien, som kort där-
efter självt blev romerskt. —
Alla dessa riken ha kallats helle-

nistiska, liksom perioden ur kul-

turell synpunkt bär namnet helle-

nismens tid. Se Hellenism,
Romerska riket samt ovan-
nämnda länders och fältherrars

namn.

Diafa'n (grek. diaf(me's), ge-

nomskinlig.

Diafanome'ter (av grek. dia-

fane's, genomskinlig, och me' tron,
mått), instrument för uppmät-
ning av ämnens och särskilt luf-

tens genomskinlighet.

Diafoni' (grek. diafoni'a,

missklang), i antiken detsamma
som dissonans; under tidigare

medeltiden en tvåstämmig sats.

Diafora' (grek., åtskillnad,

olikhet), retorisk figur, som be-

står i upprepning av ett ord i

olika betydelse. Ex.: "Där såg

jag såg vid såg, varhelst jag såg."

Diafore's (grek. diafo'resis,

fördelning, utdunstning), svett-

ning; svettdrivande behandling.
— Diafor e' tis k, svettdri-

vande.

Diafra'gma, grek., skiljevägg.

Anat. Se Mellangärde. —

.

Fys. 1. I optiken en ogenomskinlig

skiva, en s. k. bländare, för-

sedd med en cirkelrund öppning

i mitten. Placerat framför en

lins, utestänger 1. avbländar D.

perifera strålar (randstrålar).

Man skiljer på två slag av D.,

nämligen synfältsblända-
r e, som reglerar synfältet, och

aperturbländare, av vil-

ken aperturen (se d. o.) är

beroende. — 2. I akustiken en

vibrerande och Ijudalstrande

skiva. — 3. En membran (hinna),
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genom vilken diffusion eller

osmos kan försiggå. — 4. Porös
skiljevägg, t. ex. en oglaserad, ler-

cylinder, som vid elektrolys åt-

skiljer anod- och katodrummen
utan att hindra strömmen.

Diafra'gmapump (grek. dia-

fra'gma, skiljevägg) användes
särskilt vid länsning av schackt-

ningar för byggnadsändamål och

för övrigt vid pumpning av orent

vatten. D. saknar kolv och har i

stället en membran av para-

gmnmi 1. kromläder, som är fast

i periferin, medan centrmn, där

C///opp.

'u/wsn///.

Diafragmapump.

tryckventilen sitter, kan röras
upp och ned med en hävstång.
Sugventilen är en gmnmikula
med järnkärna. D. lämpar sig för

stora vattenmängder ; sughöjd
"(upp till 8,5 m. och tryckhöjd upp
till 15 m.

Diafy's (grek. diajysis, ge-

lombrytning), se Ben.
Diagene's (av grek. dia', ge-

lom, och ge'nesis, uppkomst), den
geologiska omvandling, varvid
ösa avlagringar övergå i fasta
)ergarter. Ex.: kalkslam om-
vandlas till kalksten, lera till

ikifferlera och slutligen till ler-

kiffer. Jfr Metamorfos.
Diageotropi'sm, se T r o p i s -

1 e r.

Diagno's (grek. dia'gnosis, ur-

'kiljande, undersökning), i all-

länhet klarläggandet av någon-
ing genom dess särskiljande från

liknande företeelser. — I medi-
cinen fastställandet av en sjuk-

doms natur, dels på grund av den
sjukes meddelanden om sjukdo-

mens utveckling {anamne's), dela

på grund av den objektiva under-
sökningen, numera ofta med till-

hjälp av bakteriologi, kemi, rönt-

genundersökning m. m. —
Diagnosti'k, ställande av D.
— Diagnostise'ra, ställa D.

Diagona'l (grek. diago'nios,

från en vinkel till en annan), en

rät linje, som förenar två icke

närliggande hörnpunkter i en

rätlinig, flersidig figur. —
Diagona'lbyggnad, se

Båtbyggnad. — Diago-
n a' 1 e r, de fartygslinjer, som er-

hållas, då fartygskroppen skares

med lutande plan, parallella med
köllinjen och vinkelräta mot
spanten i de punkter, där dessa

skäras av planen.

Diagona'lförbindning, en vid

skeppsbyggeri förr använd metod,
enligt vilken järn- eller träband,
diagonalstinnare och

kontraspännare, anbragtes
diagonalt över förtimringen, där-

med förstärkande densamma.
Diagonalkravellbyggnad före-

kommer å träfartyg med dubbla
bordläggningar, den inre lutande
45° mot spanten, den yttre våg-

rät. Se vidare Båtbyggnad.
Diagra'm (av grek. diagra'-

fein, avteckna). Bot. Se Blom-
ma sp. 117 ff. — Matem. Se
Grafisk framställning.
— Mek. Se Arbetsdiagram.

Diaheliotropis'm, se T r o -

p i s m e r.

Diakaii'stika, se K a u s t i k a.

Diakla'ser, se Förklyft-
ning.

Diako'n (grek. dia'konos),

"tjänare". Redan i den aposto-

liska tidens församlingar nämnas
församlingstjänare vid sidan av
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''föreståndarna" (Fil. 1: i). För-
modligen bestod D:s uppgift, lik-

som under närmast följande tid,

väsentligen i kärleksverksamhet
men omfattade väl också mera
allmänt praktiska angelägenhe-
ter. Under den efterapostoliska
tiden blir sysslan ett ämbete (1

Tim. 3) för att slutligen i den
gammalkatolska kyrkan (från se-

nare delen av 100-t.) träda vid

sidan av det monarkiska episko-

patet och presbyterdömet (jfr

Biskop). D:s uppgift var då
dels att handha kärleksverk-

samheten, dels att biträda bisko-

pen vid gudstjänsten. Från 400-t.

blir diakonatet småningom ute-

slutande ett kultämbete, uppdelat

på olika grader : subdiako-
n e r n a, vilka räknas till det läg-

re prästerskapet, D. och a r k i -

diakonen (ärkedjäknen, se d.

o.). Väsentligen i detta skick be-

står organisationen än i dag såväl

i grekiska som i romerska kyrkan.
Ss. ett lägre prästämbete är dia-

konatet också bibehållet i angli-

kanska kyrkan. I övriga protes-

tantiska kyrkor har man gått

tillbaka tiU den urkristna före-

bilden och betecknar med D. per-

soner, som ägna sig åt praktisk

kärleksverksamhet i församling-

ens tjänst. Inom den lutherska
kyrkan räknar denna institution

sin upprinnelse från J. H.
Wichem (se d. o.), vars hjälpare,

från början kallade "bröder",
snart nog fingo namnet D. 1898
stiftades Svenska diakon-
sällskapet, vilket underhål-
ler en diakonanstalt för

utbildande av D., från 1905 för-

lagd till Stora Sköndal i Stock-

holm. Utbildningstiden 3—4 år,

antalet D. (1923) c:a 90.

Diakoni', den tjänande kärle-

kens arbete bland nödställda i

den kristna församlingen.

Diakonissanstalten vid Ersta.

Diakoni'ssa, kvinnlig diakon
(se d. o.). 1 de urkristna försam-
lingarna funnos vid sidan av de

manliga diakonerna också kvinn-

liga (jfr Rom. 16: i). D. tjänade

sedermera ej blott ss. vårdarinnor,
särskilt av kvinnliga sjuka, utan
biträdde också vid undervisning
och dop av kvinnliga katekume-
ner o. s. v. I Orienten bestod detta

ämbete ganska långt fram i tiden,

till sist dock blott till namnet.
I Västerlandet har det endast
sporadiskt varit känt; i medel-
tidens och nya tidens romerska
kyrka saknas det. Inom den
lutherska kyrkan räknar diako-

nisstjänsten för kärleksverksam-
het (församlings-, fattig-, sjuk-

vård m. m.) sin upprinnelse från

1836, då pastor Th. Fliedner i

Kaiserswerth organiserade en an-

stalt för utbildande av sådana
tjänande systrar. I Sverige upp-
rättades den första diakonissan-,

stalten 1851. Från 1863 har den
sitt hem vid Ersta i Stockholm.
Utbildningstiden är 4—5 år, var-

av minst 2 år sjukvårdskurs. An-
stalten har eget sjukhus om 100

sängar, öppet för sjuka från hela

landet, sjukhem, ålderdomshem
(för D.), barnhem samt skydds-

hem (för vanartade flickor och

för minderåriga kvinnliga för-

brytare). Anstaltens diakoniss-

stationer i hela landet äro 170,

antalet D. (1923) c:a 500. En
dotteranstalt till Ersta upprätta-
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des 1911 i Härnösand, en annan
1923 i Göteborg. I samma rikt-

ning verkar det 1893 i Uppsala
grundade Samariterhemmet.

Diakonistyrelse, se Svenska
kyrkans diakonisty-
relse.

Diakri'tiska tecken (av grek.

diakrVnein, särskilja), särskil-

jande tecken: punkter, streck,

krokar o. s. v., som anbringas vid

bokstäver för att förtydliga ut-

talet eller betydelsen, t. ex. ringen

över sv. å, som skiljer denna bok-

stav från a. Hit höra även de

franska accenttecknen, vilka mo-
difiera vokalernas uttal eller för

ögat skilja ord med lika uttal

från varandra (t. ex. ou, varest,

från oUj eller).

Diakti'nisk (av grek. dia', ge-

nom, och akWs, stråle), genom-
tränglig för kemiskt verksamma
ljusstrålar.

Diale'kt (grek. dia'léktos).

Se F o 1 k m å 1.

Dialekti'k (grek. dialektike'

te'kne), eg. samtals- eller diskus-

sionskonst, SS. filosofisk term an-

vänd i växlande betydelser. Ss.

filosofisk metod betecknar så-

lunda D. avvägningen av en tes

(påstående) och en antites (mot-

påstående) mot varandra. En
dylik avvägning kan, såsom hos
den eleatiske filosofen Zenon (se

Försokratisk filosofi),
stanna vid att påståendet, t. ex.

'"det varande är en mångfald",
leder till orimligheter, varmed då
motsatsen, det varandes enhet,

gäller som indirekt bevisad. Eller

den kan, som i vissa sofistiska

bevis (se Sofistik) eller i de
s. k. antinomierna hos Kant (se

d. c), leda till tankeorimligheter

såväl i fråga om tesen som anti-

tesen samt därmed utmynna i

skepticism (se d. o.) och agnosti-

cism (se d. o.). Slutligen kunna
både tes och antites vardera ur

vissa synpunkter och till en viss

grad befinnas vara sanna, varvid

de framstå såsom momenter i en

s. k. syntes, en sammanbindning
eller sammanjämkning av motsat-
serna, SS. i den av J. G. Fichte

och Hegel utbildade dialektiska

metoden. Bland övriga märkes-
män för dialektisk metod märkas
Sokrates och Platon, Abelard och

samtliga typiska representanter

för den s. k. skolastiska metoden
(se Medeltidsfilosofi),
främst Tomas av Aquino. — Un-
der medeltiden, liksom ännu t. ex.

hos Melankton, möter ordet D.

såsom allmänt gängse beteckning
för logik över huvud.

Dialla'g (grek. diallage', för-

ändring), ett järn-magnesium-
silikat med kalk, ingår som ett

av huvudmineralen i gabbro.

Brun- 1. grönaktigt.

Dialle'l (av grek. dia', genom,
och alle'lon, varandra), förkla-

ring av två begrepp genom var-

andra, SS. då man på frågan:

"var bor A?", svarar: "där B.

bor", och sedan på frågan: "var
bor B.?", svarar: "där A. bor".

D. har därför blivit beteckning

för cirkelgång i bevis (se d. o.)

och i definition (se d. o.).

DiaIo'g (grek. dia'logos), sam-
tal; litterär produkt i samtals-

form. Utom i dramat förekommer
både i äldre och nyare tid dia-

logformen särskilt i filosofiska

och pedagogiska arbeten, i an-

tiken främst hos Platon, i senare
tider t. ex. hos Petrarca, Gior-

dano Bruno, Leibniz, Schelling

m. fl. Vid behandling av natur-

vetenskapliga discipliner har D.

använts t. ex. av W. Ostwald i

hans lärobok Die Schule der

Chemie (1903—04; I kemiens
förgårdar).
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Dialy's (grek. dia'lysis, upp-
löäning), vetenskaplig och tek-

nisk metod att skilja lösta

ämnen av olika molekylstorlek

från varandra. Därvid användes
en dialysmembran, d. v. s. en
hinna av djurtarmar, pergament-
papper 1. koUodium. Införes en
blandning av t. ex. ett äggvite-

ämne och koksalt, bägge i lös-

ning, uti ett av dylik hinna för-

färdigat kärl, vars utsida är i

beröring med rent vatten, gå
saltmolekylerna genom hinnans
porer ut i vattnet men ej de
mycket större äggvitemolekyler-

na. — Dialys a' tor, apparat
för dialysändamål. — D i a 1 y -

s e' r a, särskilja, upplösa. — Jfr

Kolloider och O s m o s.

Diamagneti'sm, kroppars
bortstötande ur ett magnetiskt
fält. Faraday var den förste, som
systematiskt undersökte olika

kroppars förhållande i magnet-
fältet och fann, att vismut, anti-

mon, zink, tenn, bly, silver, kop-

par, guld, svavel, bergkristall,

vax, gumm i, elfenben m. fl. äm-
nen äro diamagnetiska. Lång-
sträckta, tunna kroppar av dia-

magnetiska ämnen, som upp-
hängas på en tråd mellan de till-

spetsade polerna av en kraftig

elektromagnet, inställa sig vin-

kelrätt mot sammanbindnings-
linjen mellan polerna. De flesta

vätskor äro diamagnetiska; un-

dantag utgöra lösningar av de

magnetiska metallernas salter.

Jfr Magnetism.
Diama'nt, d e m a' n t, mineral,

bestående av kol, kristalliserande

efter reguljära systemet, oftast i

oktaedrar, rombdodekaedrar,
hexakisoktaedrar 1. kuber. D. är

antingen färglös 1. svagt färgad;

gula och svartbruna varieteter

äro vanligast, mera sällan är D.

svagt grön 1. blå. Finkorniga,

kompakta aggregat av svart D.
benämnas carbonados, klot-

formiga, stundom radialstråliga

aggregat av stänglig D. kallas

hallas 1. bort. D. är det hår-

daste av alla mineral (n:r 10 i

Mohs' hårdhetsskala), dess spec.

v. är c:a 3,50. D:s ljusbrytning

är större än något annat mine-
rals, likaså dess färgspridning.

En ljusstråle, som infaller mot
en slipad yta av en D., total-

reflekteras på grund av den höga
ljusbrytningen redan vid en in-

fallsvinkel av 24%". Av dessa

optiska egenskaper bero D:s högt
skattade glans, färgspel och eld.

D. förbrinner fullständigt i syr-

gasström vid 700—800"' till kol-

dioxid; vissa svarta D. ge dock
en askåterstod av ett par %.
Förekomst. D. är ett mycket säll-

synt mineral, som förekommer i

stycken från mikroskopisk till

knytnävsstorlek ; den största hit-

tills funna D., Cullinandiamanten
från Premiergruvan i Transvaal,

vägde oslipad 620 gram. Ostindi-

en är äldsta kända fyndorten för

D., och härifrån härstamma de

flesta mera kända stenar. I bör-

jan av 1700-t. upptäcktes D. i

Minas Geraes, Brasilien; först

1867 i Syd-Afrika. Numera äro

de sydafrikanska fyndigheterna

de mest givande (produktionen

t. o. m. 1921 29,000 kg.). Brasi-

lien är dock den största produ-

centen av carbonados. D. förekom-

mer dels i fast klyft, dels i allu-

viala fyndigheter. I fast klyft är

D. anträffad i Brasilien och Syd-

Afrika. I Brasilien äro D. funna

i sedimentära bergarter (sand-

stenar och konglomerat), alltså i

sekundära förekomster, medan de

sydafrikanska äro att anse som
primära. I dessa uppträder D. i

en egendomlig bergart, kimberlit,

som utfyller vertikala, i tvärsnitt
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ovala och nedåt smalnande kana-
ler (pipes) genom bergarter, till-

hörande karroo- och underliggan-
de formationer. Kimberliten, som
anses vara eruptionsprodukter ur
slamvulkaner, är i ytan vittrad

I

och kallas där yellow ground
' (gula jorden), längre ned friskare
och kallas hlue ground (blå jor-

,
den). Alluviala fyndigheter fin-

' nas såväl i Brasilien som i

Syd-Afrika; hit höra också alla
de ostindiska förekomsterna (på

1
Främre Indiska halvön och

I

Sundaöama). D. från alluviala
fyndigheter ha i genomsnitt
högre värde än sådana, som an-
träffas i fast klyft. De vikti-
gaste diamantgruvorna i Syd-
Afrika äro: Premiergruvan i

Transvaal, Kimberley-, De Beers-,
Bultfontein-, Dutoitspan- och
Wesseltongruvorna vid Kimberley
i Kaplandet, Jagersfontain-, Ro-
berts-Victor- och Voorspoedgru-

;
vorna i Oranjefristaten. Bra-

^

siliens viktigaste fyndorter ligga

I

i prov. Bahia och Minas Geraes;
bland de senare märkes det stora
diamantfältet Diamantina. —
Användning. I främsta rummet
nyttjas D. som ädelsten, och här-

YELLOW GROUND
S.O.

W\><ARROOFO/?fi.

DlABAS

-

r^ANDELSTEN

_- — KVARTSIT

^ KVARTSPOUFYR
-r- OCH SKIFFER

-1-=^ KinBERUTGANC,

ichematisk genomskärning av Kimber-
leygruvan.

O — Le I. III.

Oslipade diamanter. Kimberley.

vid värderas de klaraste, färglösa
varieteterna högst, men även en
svagt blå ton är högt skattad.
Mindre omtyckt är den svagt
gula ton, som är vanlig hos syd-
afrikanska D. Viktsenheten för
D. är en karat (numera 200 mgr.,
förr c:a 205 mgr.). Priset är ej
proportionellt mot vikten; myc-
ket små stenar ha högre karat-
värde än medelstora, och excep-
tionellt stora stenar ha mycket
högt karatvärde. Slipningsformen
och stenens naturliga beskaffenhet
inverka på priset i så hög grad,
att några generella regler för
värdering ej kunna angivas. Dia-
mantslipningen, som sker med
diamantpulver, kräver stor yrkes-
skicklighet och är koncentrerad
till Amsterdam, Antwerpen och
London. Vid slipningen offrar
man numera rätt mycket av
materialet för att få fram en
vacker slipform, och denna an-
lägges så, att fasetteringen såvitt
möjligt sammanfaller med D:s
naturliga avsöndringsytor. De
vanligaste slipningsformerna för
D. äro briljant, tavel- (taffel-)

och rosensten (se dessa ord). För-
falskningar och efterbildningar
av D. äro vanliga. Den förste, som
syntetiskt lyckades framställa D.,
var Moissan (1893), som erhöll

mikroskopiskt små diamantkom
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genom att låta grafit, löst i järn,

kristallisera under högt tryck. Ur
geologisk synpunkt intressant är

Friedländers försök, varvid D.

bildades, om olivin vid hög tem-

peratur kom i beröring med kol.

De syntetiska stenarna ha dock
ingen praktisk betydelse. Vanliga
förfalskningar äro s. k. dub-
bletter (mindre riktigt kallade

doubléer), skickligt samman-
fogade av tvä stenar, varav en 1.

båda kunna vara äkta D. S i m i -

libriljanter framställas ge-

nom slipning av boraxglas; de

äga hög ljusbrytning och färg-

spridning men skiljas genom sin

ringa hårdhet lätt från D. — Icke

slipvärda stenar användas i skär-

ningsinstrument (glasmästardia-

manter), graverings- och skriv-

stift 1. som slipmedel. Till skä-

rande organ i borrnings- och såg-

ningsapparater nyttjas helst car-

bonado, som på grund av sin

textur uthärdar större tryck än
andra, spröda diamantvarieteter.

Diamantborrning, se D j u p -

borrning.
Diamantspat, se K o r u n d.

Diame'ter (grek. dia'metros)

till en plan kurva är en rät

linje, som halverar alla med en
viss riktning parallella kordor.

D. till en buktig yta är skär-

ningslinjen mellan två diametral-

plan. — I cirkeln, ellipsen och
hyperbeln gä alla D. genom me-
delpunkten.

Diametra'lplan, plan, som
halverar alla med en viss rikt-

ning parallella kordor till en
buktig yta.

Dia'na, gammal italisk natur-

gudomlighet, sannolikt dyrkad
företrädesvis som barnsbörds-

gudinna. Hon identifierades se-

nare med den grekiska Artemis.

Dia'nas träd (lat. a'rbor Dia'-

nae), benämning på silver, utfällt

ur vattenlösning av silversalt på
någon annan metall (t. ex. kop-
par 1. zink), varvid silvret ofta

får form av ett träd med grenar.

Dia'ndria (av grek. dis, två
gånger, och andr^'os, manlig), se

Sexualsystemet.
Diane de Poitiers [dia'nn da

poatje'], f. 1499, d. 1566. Änka
efter en adelsman de Brézé, blev

hon älskarinna åt Henrik II av
Frankrike och utövade stort in-

flytande på styrelsen. 1548 fick

hon titeln hertiginna av Valen-
tinois.

Dia'nthus, växtsläkte (fam.

Caryophylla'ceae) . Av de fem
svenska arterna är D. deltoVdes,

ängs- 1. backnejlikan,
vanligast. De röda, någon gång
vita, blommorna sitta ensamma
i stjälkspetsarna. Foderbladen
äro som hos alla Dianthusarter
nedtill omgivna av skärmblad
(foderholk 1. ytterfoder). D. har-

'ba'tus, borstnejlikan, od-

las i trädgårdar; förekommer
även förvildad. Av D. caryphy'l-

lus, trädgårdsnejlikan,
och andra arter finnas en mängd
trädgårdsformer med vita, röda,

gula 1. brokiga blommor.

Diapa'son (grek. diapaso'n,

Siantbus caryophyllus med Adiantum-
blad.
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genom alla [strängar]), under
antiken och medeltiden benäm-
ning på oktaven, blev sedermera
franska instrumentmakares be-

nämning på en tabell över ett

musikinstruments delar och ton-

omfång. — D. normal [diapa-

8å'i) nårma'll], fr., normaloktav,
normalstämd stämgaffel.

Dlape'nsia, se F j ä 1 1 g r ö n a.

DiapositiV, genomskinlig, po-

sitiv fotografisk bild (t. ex.

skioptikonbild).

Di'ar, i Snorre Sturlasons
Ynglingasaga namn på åsarna.

Diarbe'kr. 1. Vilajet i Kurdi-
stan, Turkiet. 470,000 inv. — 2.

Huvudstad i D. 1, vid övre Tig-
ris, forntidens A'mida, omgiven
av murar från romartiden och
med två märkliga, till Stora
moskén anslutna kolonnfasader
från fornkristen tid. Export av
ull, kamelhår, malm, getter, jår.

38,000 inv.

Dia'rium (av lat. di'es, dag),
dagbok ; daganteckningar över in-

komna ärenden (ingående D.)
och expedierade (utgående D.).

Diarré (av grek. diarr^'n,
flyta igenom), u t s o t, talare
och lösare tarmuttömningar än
vanligt på grund av ökad verk-
samhet av tarmens slemhinna och
muskulatur (peristaltik) . Orsa-
ken kan vara tillfällig beskaffen-
het hos födan, läkemedel, gifter,
allmän sjukdom, tarmkatarr,
nervösa inflytanden, avkylning.
Behandlingen är olika alltefter
orsaken, som framför allt bör
undanröjas. Det är därför stimd-
om skadligt att genast stoppa en
D., SS. vid matförgiftning; tvärt-
om bör då tarmen ytterligare
tömmas medelst laxermedel. För
att stoppa D. användes vanl. dels
vismutföreningar med 1, utan
opium, dels opium i form av
opietinktur 1. Dovers pulver och

ofta i oljeemulsion. Jfr Tarm-
sjukdomar. — Veter. D. or-

sakas vanl. av dietfel och för-

kylning men är också symtom
vid en del smittsamma sjukdo-
mar, SS. kalvdiarré, hönskolera
och svinpest. I förstnämnda fall

undanröjes orsaken till D. samt
ges lättsmält foder, ljumt vatten
som dryck i små portioner samt
opium, garvsyrepreparat 1. järn-

sulfat, de sistnämnda dock ej

samtidigt.

Diaspo'r (av grek. diaspora',

spridning), färglöst 1. svagt grönt
1. blått mineral, kristalliserande

i rombiska tavlor. Kemiska sam-
mansättningen motsvarar en
aluminiumhydroxid, AlzOg, HjO.

Diaspora' (grek., spridning,

förskingring), beteckning för de
grupper av en religions anhänga-
re, som bo kringspridda inom ett

område, där en annan religion

härskar. Så talas om den judiska
D. i romarriket under århundra-
dena omkring vår tideräknings
början och i vår tid om den
evangeliska D. i vissa katolska
länder.

Diasta's, se Enzym.
Dia'stoIe (grek. diastole', ut-

vidgning), pausen efter hjärtats
sammandragning.

Diaterma'n (av grek. dia', ge-

nom, och te'rme, värme), se

A t e r m a n och Värme.
Diatermi' (av grek. dia', ge-

nom, och te'rme, värme), metod
att medelst högfrekvensströmmar
höja temperaturen i kroppens
inre. I kirurgin användes D. för

att, utan blödning, förstöra, spec.

elakartade, nybildningar. Jfr
Elektro terapi.

Diate's (grek. dia'tesis, till-

stånd), sjukdomsanlag. Uttrycket
användes vanl. i sammansätt-
ningar, SS. reumatisk, gikt-,

hemorragisk, skrofulöi D. etc.
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Diatomeae. Några yanllga sötvattens-
arter.

Diatomeae, D i a t o m a'-

ceae 1. Bacill a' rieae,
diatomacéer, diatomé-
er, kiselalger, en artrik

grupp av mikroskopiska, encel-

liga, vanl. gröna, gula 1. gulbruna
alger av varierande form: rund,
elliptisk, stavformig, förgrenad
o. s. v. Cellmembranen är delad i

två skalhälfter, som gripa in i

varandra som en ask med tillhö-

rande lock. Den innehåller kisel-

syra samt är ofta försedd med
lister, upphöjningar 1. gropar.

D. föröka sig genom celldelning,

varvid de nya skalhälfterna

bildas innanför de gamla. Den
ena dottercellen blir därför alltid

något mindre än modercellen. Då
ett visst minimum i cellstorleken

uppnåtts, bildas en sorts stora

sporer, auxosporer, som ut-

veckla sig till celler av den ur-

sprungliga storleken, vilka omge
sig med helt nya skal. D. finnas

i såväl söt- som saltvatten och

äro antingen fritt rörliga 1. för-

enade till stundom fastsittande

kolonier. Många träffas massvis

i plankton. — De äldsta kända
fossila D. härstamma från krit-

formationen. Trippel och kiselgur

bestå huvudsakligen av fossila D.

Diato'nisk skala, skala, bestå-

ende av omväxlande hela och

halva tonsteg. Jfr Kromatisk
skala.
Diatrfb (grek. diatribe', eg.

eöndernötning, förbrukande av
tid), avhandling, särskilt av pole-

miskt innehåll, strids- 1. emäde-
skrift,

Diaz [dia'sj], Bartolomeu
(Dias), d. 1500, portugisisk sjö-

farande, seglade 1486—87 med
två små fartyg längs Afrikas
kust, passerade sydspetsen och
tvangs vid nuv. Port Elisabet av
besättningen att vända. Vid en
stor udde möttes han av väldiga
stormar och kallade den C a b o

Tormentoso, den stormiga
udden, vilket av konung Johan
ändrades till Godahoppsudden,
emedan det nu var goda utsikter

att nå Indien. D. medföljde 1500
Cabral på väg till detta mål och
råkade då deltaga i Brasiliens

upptäckt. Men då färden där-

ifrån ställdes mot Syd-Afrika,

förliste D. och omkom utanför
Godahoppsudden.

Di'az [-ss], Porfirio, f.

1830, d. 1915, mexikansk stats-

man. Deltog i kriget mot frans-

männen på 1860-t. och blev 1877

president, vilken post han med
undantag för åren 1880—84 be-

höll till 1911. D. återställde ord-

ningen i landet, reparerade finan-

serna, utvecklade skolväsendet -

och ökade betydligt Mexikos an-

seende i utlandet. 1911 tvangs

D. på grund av missnöjet med
hans enväldiga styrelse att avgå.

Di'az [-ts] , A r m a n d o, f

.

1861, italiensk general. Förde

under världskriget med utmär-
kelse frontbefäl, tjänstgjorde i

Cadornas stab och efterträdde

denne efter slaget vid Caporetto

SS. generalstabschef. Hejdade
österrikisk-ungerska offensiven i

slaget vid Piave juni 1918 och

segrade slutligen i slaget vid
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Vittorio Veneto 24 okt.—3 nov.

1918, varefter Österrike-Ungern

tvangs begära stillestånd. Krigs-

minister i Mussolinia ministär

sedan okt. 1922.

Diaz de la Pena [dia'fi dela-

pänja'], Narciss e, f. 1808, d.

1876, fransk målare av spansk
börd. Han slöt sig till Barbizon-

skolan (se d. o.) och har sin

största betydelse som landskaps-

målare. Med virtuos skicklighet

har han återgivit skogarnas

djupa, saftiga grönska med fläc-

kar av gyllene solljus.

Dia'zoföreningar (av grek. di,

två gånger, och fr. assote, kväve),

kemiska, organiska föreningar,

som innehålla atomgruppen
-Nj-, d. v. s. två kväveatomer,

bundna vid varandra (därav

namnet). D. användas bl. a. vid

framställning av färgämnen.

Dibbling, se Sådd.
Dice'ntra, se D i e 1 y t r a.

Dickel, se K 1 o c k g j u t -

ning.
Dickens [di'kkinö], Charles,

Charles Dickens. Teckning av S. Lau-
rence.

Antikvitetshandel 1 London, skildrad av
Dickens i The old curiosity shop.

f. 1812, d. 1870, engelsk förfat-

tare. D. tillhörde den lägre

medelklass, vars skildrare han
blev; föräldrarna sutto en tid

på gäldstugan i London, och
sonen livnärde sig med arbete på
en blanksmörjfabrik. Sedan han
lärt sig stenograf!, tjänstgjorde

han som referent i parlamentet
och på politiska möten; hans
erfarenheter från denna period

gå igen i de skisser från lands-

bygd och diligensresor, som vimla
i hans böcker. Under pseud. B o z

debuterade D. 1836 med en sam-
ling Sketches (skisser) och på-

började s. å. The posthumous
papers of the PicJcwick club

(Pickwickklubbens efterlämnade
papper). Utan plan och kompo-
sition men fyllt av ett sprudlande
gott humör, frodig inbillning och
älskvärd naivitet, gjorde detta

verk D. i ett slag till Englands
populäraste författare. Det följ-

des av Oliver Twist (1838), en av
harm och medkänsla fylld skild-

ring av de lägre klassernas liv i

London, och Nicholas Nicklehy

(1839), ett anfall på det engelska
skolsystemet, vari för första

gången finnes den blandning av
patetiska, komiska och spännan-
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de element, som är typisk för D : s

följande arbeten. Bland dessa

märkas The old ctiriosity shop
(1841; Den gamla antikvitets-

handeln) ,
julberättelserna A

Christinas carol (1843) och The
cricket on the hearth (1845; Syr-

san vid spiseln), den självbiogra-

fiska romanen David Copperfield

(1850), Ha/rd times (1854^) , Little

Dorrit (1857), A tale of two
cities (1859; Två städer), Great
expectations (1861; Lysande ut-

sikter). — D. tiUhör 1800-t:s

stora romanförfattare, framför

allt genom sin outtömliga berät-

targåva och sin rika fantasi.

Han är en av den sociala tendens-

romanens grundläggare, men
samtidigt rymmer hans diktning

med sin blandning av humor,
sentimentalitet och mystik många
romantiska drag. De viktigaste

av D:s verk äro flera gånger
översatta till svenska.

Dickson, från Skottland i bör-

jan av 1800-t. inflyttad köpmans-
släkt. — 1. E o b e r t D., f. 1782,

d. 1858, köpman i Göteborg. Do-
nerade bl. a. 330,000 rdr. till upp-
förande av arbetarbostäder samt
dessutom stora stipendiefonder

till universiteten i Lund och Upp-
sala. — 2. James D. d. ä., f

.

1784, d. 1855, den föregts broder,

köpman i Göteborg, kommerse-
råd, donerade 100,000 rdr. till

arbetarbostäder. — 3. Charles
D., f. 1814, d. 1902, son till D. 1,

läkare, politiker, kommunalman,
var 1867—72 och 1886—95 kon-

servativ och frihandelsvänlig led.

av F. K. samt 1873—86 av A. K.

Som stadsfullmäktig i Göteborg

gjorde D. stora insatser, särskilt

intresserade han sig för sociala

frågor. — 4. J a m e s D. d. y., f.

1815, d. 1885, son till D. 2, köp-

man i Göteborg, donerade en

stor del av sin förmögenhet (i sitt

testamente över 600,000 kr.) till

olika företag. — 5. Oskar D.,

f. 1823, d. 1897, frih., broder till

D. 4, köpman i Göteborg, bi-

stod med frikostighet vetenskap-
liga företag, bl. a. A. E. Norden-
skiölds arktiska expeditioner.

Hans namn är knutet till flera

nyupptäckta platser, bl. a. Dick-
son Bay, Kap Dickson. — 6. K o -

bert D., f. 1843, son till D. 3,

ämbetsman, politiker, landshöv-
ding i Jönk. 1. 1888—92 och i

Malmöh. 1. 1892—1902, överståt-

hållare i Stockholm 1902—11,
led. av F. K. 1892—1903. — 7.

Bianche D., f. 1852, d. 1906,

brorsdotter och sonhustru till D.

4, donerade till minne av sin

make, James Frederick D.,

f. 1844, d. 1898, 1 mill. kr. till

konvalescenthem för obemedlade.

Dicksons fjord, D i c k s o n
Bay, innersta delen av Isfjorden

på V. Spetsbergen.

Dicksonska vandringspoka-
len, en svensk idrottstrofé, upp-
ställd 1895 av J. Fr. Dickson som
ständigt vandringspris för fotlöp-

ning en engelsk mil. Tävling om
D., som är öppen för nordiska

idrottsmän, äger rum en gång år-

ligen.

Di conse'ntes, lat., "de för-

samlade gudarna", beteckning

för den 217 f. Kr. i den romerska

statskulten officiellt upptagna
grekiska gudakretsen av 12 hu-

vudgudar och gudinnor: Jupiter

och Juno, Neptunus och Minerva,

Mars och Venus, Apollo och

Diana, Vulcanus och Vesta samt

Mercurius och Ceres.

Dicotyledo'neae (av grek. di,

två gånger, och kotylcdo'n, hjärt-

blad) , dikotyledo'ner, två-
hjärtbladiga växter, en

av de båda J^uvudgrupper, i vilka

angiospermerna mdelq-s, omfattar
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växter med i regel två hjärtblad.

Jfr Monocotyledoneae.
Dicta'mnus, se Diptam.
Dictionnaire [dik8iånä'r], fr.,

ordbok, lexikon.

Dictyogra'ptus 1. D i c t y o -

n e' m a, en graptolit, ledfossil i

en avdelning i undre graptolit-

skiffern i undersilur i Skandina-
vien, England och i länderna s.

om Östersjön.

Dicya'n, se Cyan.
Didakti'k (grek. didahtike'),

imdervisningslära, lärodikt. —
Dida'ktisk, undervisande,
sedelärande.

Dide'lphys, se Pungrät-
t o r.

Diderot [didrå'], D e n i s, f.

1713, d. 1784, fransk författare

och filosof. Genom studiet av
Bayle samt den engelska em-
piristiska filosofin och natur-
vetenskapen fördes D. till en radi-

kalt naturalistisk världsåskåd-
ning. I den mot Pascal riktade

skriften Pensées philosopJiiques

(1746) är han ännu deist, men i

Lettres sur les aveugles (1749)
och dialogen Le réve de d'Alem-
bert (1769) har hans uppfattning
utvecklats i panteistisk riktning.

D. bestrider möjligheten att här-
leda det psykiska ur en samver-
kan av materiella faktorer och
anser, att materien själv måste
tänkas som besjälad. I sin moral-
filosofi utvecklade D. uppfatt-
ningen av sedligheten som obe-
roende av religionen. Huvudpar-
ten av D:s filosofiska författar-
skap är nedlagd i den stora en-

cyklopedi (se d. o.), som han
jämte d'Alembert m. fl. utgav.
I sin verksamhet som litteratur-
och konstkritiker stod D. under
engelskt inflytande. Det klassi-
cistiska dramat, som vid denna
tid urartat till konventionell de-

klamation, fick i honom sin förste

Denis Diderot. Målning av L. M.
van Loo.

motståndare. Hans egna drama-
tiska alster, Le fils naturel

(1756) och Le pére de famille

(1758), äro försök att på fransk
botten omplantera det moralise-
rande borgerliga engelska skåde-

spelet. Med sina kritiska uppsat-
ser om konst, de s. k. SalonSy
grundlade D. den franska konst-
kritiken. 1773 företog D. en
resa till Petersburg för att be-

söka Katarina II, vilken frikos-

tigt säkerställt hans ekonomi.
På vägen besökte han Holland,
som han skildrade i en utmärkt
resebeskrivning. — Ehuru som
tänkare ej i djupare mening
originell har D. dock genom sin

mångsidighet och djärvheten i

sina idéer, utövat ett vittgående
inflytande på eftervärlden. —
Jfr Y. Him, Diderot (1921).

Didfdae, en fam. utdöda, myc-
ket storväxta Duvfåglar utan
flygförmåga, med rudimentära
vingar och stjärt samt stor, i

spetsen krökt näbb. D r o n t e n,

Di'dus cuculla'tus (1. inp/ptu^),

var allmän på Mauritius och

Maskarenerna under 1500-t. men
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Dididae. Dront. C:a 75 cm. hög.

utrotades i slutet av 1600-t.

Kroppen var klumpig, benen
korta. Rygg askgrå, vingar och
stjärt gulvita, bröstet vitaktigt.

— Solitären, Pezo'phaps
solita'rius, levde på Eodriguez till

slutet av 1700-t. Hanen brungrå,
honan brunaktig med vitt bröst.

Di'do 1. E 1 i s s a, syster till

konung Pygmalion i Tyros, grun-
dade enligt sagan Kartago. För
att undgå giftermål med en
konung Jarbas skall hon ha
bränt sig själv på bål. Vergilius

har en annan version av sagan.

Se A e n e a s.

Didot [didå'], fransk boktryc-

karsläkt, härstammande från

Francois D., f. 1689, d. 1757.

Hans son Frangois Am-
broise D., f. 1730, d. 1804, är

uppfinnare av de gjutna "stegen"

(utslutningsmaterial av större

format) och göt vackra antikva-

snitt. — Firman, som ännu äger

bestånd under namn "Firmin
Didot & C:ie", är av betydande
omfång och har anseende som
en av Frankrikes förnämsta.

Didrik (Dietrich) av
Bern, en av den tyska sago-

diktningens förnämsta gestalter,

medelpunkten i östgoternas

hjältesagor. Fördriven från sitt

rike i Italien, måste han fly till

Ungern och vistades där vid

konung Etzels hov, tills han åter-

vann sitt rike. D:s populära

hjältegestalt har sedermera även
satts i förbindelse med andra
sagokretsar, bl. a. nibelungen-
sagan. — På nordiskt område
var D. även välbekant, som bl. a.

inskriften på Rökstenen visar.

Av senare datum (fr. 1200-t:s

mitt) är Didrikssagan, en
i Bergen nedskriven roman om
D., huvudsakligen grundad på
lågtyska traditioner och folk-

visor. — Den historiska bakgrun-
den till D:s gestalt är östgota-

konungen Teoderik den store,

som hade sitt residens i Verona,
vilket under medeltiden på tyskt
språkområde kallades Bern.

Didrik den lycklige, se 1 -

denburgska huset.
Didrikssagan, se Didrik.
Didring, Ernst, f. 1868,

författare, tjänsteman i järnvägs-

styrelsen till 1914; har fram-
trätt med en rad skådespel, ofta

med aktuella ämnen {Högt spel,

Elna Hall, Råttfällan, Fången,
Pension Bellevue m. fl.), samt
berättelser och romaner, av vilka

främst märkes Malm, som skild-

rar kolonisationen i Lapplands
malmfält (3 bd 1914—19). Ordf.

i Sveriges författarförening 1915
—20 och från 1923.

Didu'nculus, se Tandduva.
Di'dus, se Dididae.
Didy'm, av K. G. Mosander

införd benämning på en, såsom
man trodde, enhetlig, sällsynt

jordmetall. Auer v. Welsbach
visade 1885, att D. består av
(minst) två metaller, n e o d y m
och praseodym. Se Säll-
synta jordmetaller.

Di'dyma, Apollontempel och

orakel utanför Miletos, Mindre
Asien. Det gamla templet för-

stördes av perserna i början av
400-t. f. Kr. och Kanakos' be-

römda ApoUonbild bortfördes till

Persien. Templet återuppbyggdes
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efter 333 som en jätteanläggning

i jonisk stil men blev aldrig full-

ständigt färdigt. Utgrävningar
äro företagna av Haussoullier

och Pontremoli 1895 samt av Th.

Wiegand (för Berlinmuseerna)

1906.

Di'dymos den blinde, f.

omkr. 310, d. omkr. 395, kyrko-

lärare. I mer än 50 år ledare för

kateketskolan i Alexandria; lä-

rare för bl. a. Hieronymus.

Didyna'mia (av grek. dis, två
gånger, och dy'namis, kraft), se

Sexualsystemet.
Die'bitj Sabalka'nskij, Ivan

Ivanovitj (urspr. Hans
Karl Friedrich v. Die-
bitsch), f. 1785, d. 1831, greve,

rysk fältmarskalk. Född i Schle-

sien, trädde han 1801 i rysk

militärtjänst och deltog med ut-

märkelse i krigen mot Napoleon.
Kriget mot Turkiet 1828—29 för-

de han till ett snabbt och lyckligt

slut och fick därefter heders-

namnet Sahalkanslcij (Balkan-

överstigaren).

Diece's (lat. dioece'sis)t för-

valtning (sområde). 1. Namn på
de 12 huvuddelar, i vilka romer-
ska riket indelades av Diocletia-

nus. En D. styrdes av en ståt-

hållare {vica'rius) och var inde-

lad i provinser (i hela riket 101).
— 2. Biskopsstift.

Die-hards [daj hadS], eng.

(av die, dö, och hord, hård),
populär benämning på ytterlig-

hetsmännen inom engelska kon-
servativa partiet. Uttrycket, sär-

skilt använt under de senaste
striderna om Irland, torde först

ha använts om soldaterna till-

hörande 57 :e engelska infanteri-

regementet, vilka visat stor tap-
perhet i slaget vid Albuera 1811.
Den svårt sårade regementsche-
fen hade då uppmanat sina sol-

dater att "die härd", dö tappert.

Diehl [diä'll], Michel
Charles, f. 1859, fransk histo-

riker, prof. i Paris 1899, har ge-

nom sina talrika arbeten rörande
det östromerska rikets historia

sökt ställa den bysantinska kul-

turen i en ny och rättvisare be-

lysning. Av D:8 arbeten märkas
Théodora (1904; sv. övers. 1919)
och Figures hyzantines (1908;
Bysantinska gestalter, 1920

—

22).

Diehl [dil], Karl, f. 1864,

tysk nationalekonom och social-

politiker, 1893 professor i Halle,

1899 i Königsberg och sedan
1908 i Freiburg. Av D:s arbeten

märkas en biografi över P. J.

Proudhon (3 bd 1888—96),
Sozialwissenschaftliche Erläuter-

ungen zu David Ricardo (2 bd
1905) samt föreläsningar tjher

Sozialismus, Kommunismus und
Anarchismu^ (1906; 4:e uppl.

1922).

Dielektricitetskonstant, se

Dielektriskt ämne.
Dielektriskt ämne, diele'k-

t r i c u m, isolerande ämne, ge-

nom vilket en elektrisk influens-

verkan (se Influens) kan
försiggå. Den genom influens

alstrade elektricitetsmängden är

i hög grad beroende av det

dielektriska ämnet. Om en elek-

triskt laddad kropp A närmas in-

till en annan B, som är omgiven
av t. ex. parafifin, blir elektrici-

tetsmängden i B 2,3 gånger så

stor, som den skulle blivit, om B
varit omgiven av luft. Detta tal

2,3 säges vara paraffinets di-
elektricitetskonstant.
Ett ämnes dielektricitetskonstant

^=: kvadraten på ämnets (op-

tiska) brytningsindex (se Ljus-
brytning). Dielektricitetskon-

stanterna för ett antal vanliga

isolationsämnen äro : glimmer
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Dielytra spectabilis.

6—8, glas 5—7, ebonit 3, shellack

2,7—3,7.

Diels [dils], Herm a nu, f.

1848, d. 1922, tysk klassisk filo-

log, professor i Berlin 1882. I

D:s mångsidiga skriftställarskap

märkas särskilt Die Fragmente
der Vorsokratiker (1903), Die
Handschriften der antiken Ärzte
(1905—07) och Antike Technik
(1914).

Diely'tra 1. D i c e' n t r a,

växtsläkte (fam. Papavera'ceae).
D. specta'hilis, blomsterlyra
1, 1 y r b 1 o m m a, en flerårig ört

med hjärtformiga, ljusröda blom-
mor ("löjtnantshjärtan") i en-

sidig, lutande klase, odlas ofta

som prydnadsväxt men förekom-
mer även förvildad. D. är utbrett

över hela n. halvklotet.

v. Diemar [di'mar], Ernst
Hartman n, f. 1682, d. 1754,

frih., tysk diplomat och militär,

adjutant hos prins Fredrik av
Hessen. Efter dennes val till

konung av Sverige var D. såsom

hessisk minister i Stockholm

(1721) hans förtrogne och med-

hjälpare i intriger och penning-

affärer. Lämnade 1725 Sverige

och blev senare kejserlig fält-

marskalk.

Dientzenhofer [di'n-], tysk
arkitektfamilj, huvudsakligen
verksam i Franken och Böhmen.
Georg D., f. 1643, d. 1689,

har byggt Martinskyrkan i Barn-
berg, som anknyter till den ro-

merska barocken, J o h a n n
L e o n h a r d D., d. 1707, biskops-

residenset i Bamberg och J o -

hann D., d. 1726, domkyrkan i

Fulda, som till förebild har
Peterskyrkan i Rom. C h r i -

stoph D., f. 1655, d. 1722, och
hans son Kilian Ignaz D.,

f. 1689, d. 1751, voro verksamma
i Prag, där den förre fullbordade

Nikolauskyrkan i typisk sydtysk

barockstil, den senare utförde

flera kupoltäckta centralkyrkor

samt palatsbyggnader.

Dieppe [djäpp], hamnstad i

dep. Seine-Inférieure, Frankrike,

vid floden Arques' mynning i

Engelska kanalen. D. har ett

gammalt slott från 1400-t. och en

utmärkt hamn samt är en myc-

ket besökt badort. Stor fiskmark-

nad. Bland industrier märkas
skeppsbyggeri, bomullsspinnerier

och tobaksfabriker. 24,000 inv.

Die'resis, grek., den metriska

vilopunkt, som uppstår därige-

Diervilla florida.
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nom att en versfots slut samman-
faller med ett ordslut.

Diervi'lla, växtsläkte (fam.

Caprifolia'ceae) av nordameri-
kanska och östasiatiska busk-
växter. Några arter odlas som
prydnadsväxter i trädgårdar och
parker, t. ex. D. coraee'nsis {Wei-
ge'lia ama'bilis) och D. flo'rida
{Weige'Ua ro'sea), vilka bära
stora, röda blommor.

Di'es, lat., dag. Jfr Dag.
Diése [djä§], av grek. dVesis,

fr., förhöjningstecken {#).

Dieselmotor, en av den tyska
ingenjören Rudolf Diesel, f.

1858, d. 1913, uppfunnen för-

bränningsmotor, arbetande med
flytande brännmaterial, ss. rå-

petroleum, solarolja 1. tjärolja.

D. utföras som fyrtakts- 1. två-

taktsmotorer (se Förbrän-
ningsmotor). Karaktäris-
tiskt för D. är, att den insuger
och komprimerar endast ' luft;

kompressionen drives till 30 å 35
atm., varunder luftens tempera-
tur stiger till c:a 600°, alltså

betydligt över oljans antänd-
ningstemperatur. Oljan antingen
inblåses i cylindern med hjälp av
luft 60 atm. tryck från en med
motorn förbunden kompressor, 1.

pumpas direkt in i cylindern,

varvid dock särskilda anord-
ningar måste vidtagas för oljans

!
—

i

^^timM
1

Amé,

i
L

Marin Diesel-Polar-motor, 2-takt3typ,
tillverkad av a. b. Atlas-Diesel., '

'

Stationär Diesel-Polar-motor, tillverkad
av a. b. Atlas-Diesel.

finfördelning. Vid den i cylindern
rådande höga temperaturen an-
tändes oljan utan användande av
särskilda tändapparater. — D:»
termiska verkningsgrad är c:a 30

%, d. v. s. 30 % av brännoljans
värmevärde utvinnes i form
av nyttigt arbete, medan 30 %
bortgår med kylvattnet och åter-

stående 40 % åtgå för kompres-
sion av förbränningsluften samt
i form av avloppsgasernas värme-
innehåll, friktionsförluster o. d.

— Bränslebehovet uppgår till

0,18 å 0,22 kg. olja per effektiv

hästkrafttimme vid fyrtaktsmoto-
rer men är c:a 10 % större vid

tvåtaktsmaskiner på grund av
större pumparbete och lägre ter-

misk verkningsgrad. — D. använ-
des förr nästan uteslutande till

drift av generatorer vid elektrici-

tetsverk; munera ha de fått vid-

sträckt användning som fartyga-

maskiner, vanligen i form av 6—

•

8 cylindriga fyrtaktsmotorer. —
Numera utföras alla D. stående;

motorer med större effekt än 100
HK per cylinder förses med kolv-

stång och tvärstycke (små moto-
rer ha s. k. trunk-kolvar ) . Van-
ligen äro D. enkelt verkande,

d. v. s. förbränningen sker endast

på den övre sidan av kolven. För

att utvinna stora kraftbelopp

t^vingas man dock ibland att göra
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motorerna dubbelt verkande.

Kolvkylning med vatten 1. olja

mäste begagnas vid alla större,

i synnerhet vid tvåtakts- och

dubbelt verkande motorer. Då
man ej gärna använder större

cylinderdiameter än 800 mm., vil-

ken motsvarar en effekt av 250
å 300 HK per cylinder, måste
cylinderantalet göras stort, van-

ligen = 8, vid D. för stora kraft-

belopp. De kraftigaste 8-cylind-

riga långslagsmaskinerna av fyr-

taktstyp ha en effekt av 3,000

indicerade HK vid en hastighet

av 85 varv per min. I vissa mo-
torer arbeta två kolvar åt mot-
satt håll i samma cylinder, denna
typ arbetar i övrigt som två-

taktsmotor utan inblåsningsluft.
— Körelseriktningen hos fartygs-

dieselmotorer kan omkastas med
hjälp av komprimerad luft. —
D. tillverkas i Sverige av a. b.

Atlas-Diesel, Stockholm, a. b. Bo-
fors, Bofors, Sv. a. b. Nobel-

Diesel, Nynäshamn, a. b. Göta-
verken, Göteborg, och Eriksbergs

mek. verkstads a. b., Göteborg.
Ledande firma i utlandet är Bur-
meister & Wain, Köpenhamn.

Di'es i'rae, lat. "vredens dag",
en efter begynnelseorden upp-
kallad latinsk hymn över jrttersta

domen, förf. av franciskanmun-
ken Tomas av Celano (d. omkr.
1255). Den ingår i den katolska
dödsmässan och har tonsatts av
bl. a. Palestrina, Mozart (i Re-
quiem) och Cherubini. Jfr Nya
Psalmer (1921) n:r 664.

Di'esis (grek., genomsläpp-
ning), fordom en delning av
toner, t. ex. ett halvt, tredjedels,

fjärdedels tonsteg, numera skill-

naden i svängningstal mellan två
närliggande enharmoniska toner,

t. ex. mellan aiss och b, fiss och
gess.

Diesterweg [di'sterve5],

Friedrich Adolf Wil-
helm, f. 1790, d. 1866, tysk
pedagog; 1832—50 föreståndare
för stadsskoleseminariet i Berlin.

D., som verkade för en skolre-

form i Pestalozzis anda, har haft
stor betydelse för den tyska folk-

skolans utveckling. Med Berlin-

seminariet förband D. en övnings-
skola. På hans initiativ till-

kommo de s. k. Pestalozziföre-

ningarna.

Die't (fr. diéte, av grek.

di'aita, levnadsordning), med
hänsyn till hälsans krav ordnat
levnadssätt i avseende på föda,

andlig och kroppslig sysselsätt-

ning m. m., ur medicinsk syn-

punkt i avseende på födans
mängd och beskaffenhet samt
måltidernas anordning. På grund-
val av senare årtiondenas upp-
täckter inom den fysiologiska

kemin har utarbetats rationell

dietisk behandling av ett stort

antal sjukdomar och sjukliga

tillstånd. Vid alla dietkurer bör

hänsyn tagas till den sjukes

smak, vanor och ekonomi. Vid
avmagringskurer inskränkes ka-

lorimängden (se vidare F e 1 1 -

sot). Vid gödande D. ökas den-

samma, lämpligen genom tillsats

av fet grädde, som håller 25 %
fett och i allmänhet tåles upp
till 250 gr. om dagen, vilket ger

62 gr. fett, d. v. s. 576 kg. kal.

Vid feber ges lättsmält (helst

flytande) föda, ss. mjölk, ägg,

fisk. Mot njursjukdomar använ-

des laktovegetabilisk D. (mjölk,

mjölmat, gröt, frukt) 1. Vidals

saltfattiga D.; mot sockersjuka

animalisk föda med inknappning

av kolhydrater; vid gikt och reu-

matism inskränkes purinhaltiga

födoämnen, ss. kaffe, te, chok-

lad, kött, vilt, buljong. — Av
största betydelse är D. vid be-

handling av lungsot, mag-" och
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tarmsjukdomar. — Se vidare

Födoämnen.
Die't (fr. diéte, av lat. di'es,

dag), riksdag, ständerförsamling.

Dieterich [di'tri3], Al-
fa re c ht f. 1866, d. 1908, tysk

klassisk filolog och religions-

historiker, prof. i Giessen 1897,

i Heidelberg 1903, banbrytande
forskare på folkreligionens om-
råde.

Dietetfk (av grek. di'aita, lev-

nadsordning), läran om dietisk

behandling.

Dietrichson [di'trik-], Lo-
rentz, f. 1834, d. 1917, norsk
författare, litteratur- och konst-

historiker. Som deltagare i den
skandinavistiska studentrörelsen

kom D. tidigt till Sverige. 1861
blev han docent i litteratur-

historia i Uppsala, där han höll

föreläsningar om nordisk litte-

ratur och spelade en viktig roll

inom Namnlösa Sällska-
pet (se d. o.). 1866 flyttade D.
till Stockhohn, där han 1869 blev

professor vid Konstakademin
samt som populär föreläsare och
flitig skriftställare utövade ett

betydande kulturellt inflytande.

1875 professor i konsthistoria i

Kristiania, ägnade sig D. sedan
särskilt åt studiet av de norska
stavkyrkorna och utgav De
norske Stavkirker (1891—92).

Diety'lmalony'lkarbami'd, se

Sömnmedel.
Dieu et mon droit [djö e mår)

droa'], fr.. Gud och min rätt;
devis på engelska riksvapnet.

Dieulafoy [djölafqa'], Mar-
eelAuguste, f. 18~43, d. 1920,
fransk arkeolog, företog på
1880-t. betydelsefulla grävningar
i Persien, särskilt i Susa.

Diez [di'ts] , Friedrich,
f. 1794, d. 1876, tysk romanist,
prof. i Bonn 1823. G^nom sina

tidigare arbeten gav D. den
första vetenskapliga framställ-

ningen av den provensalska
medeltidslyriken

;
genom Gram-

matik der romanischen Sprachen
(1836 ff.) och Etymologisches
Wörterbuch der romanischen
Sprachen (1853) har han grun-
dat den romanska filologin.

Difeny'1, kolväte av formeln
(C6H5)2, smältpunkt 71°, kok-
punkt 254", framställes ge-nom
att vid ljus rödvärme låta ben-

solångor passera ett med pim-
stensstycken fyllt järnrör, varvid
bensolen sönderdelas i D. och
väte. D. ger vid oxidation bensoé-

syra.

Difenylami'n, (CeHJ^NH,
vitt, kristalliniskt ämne, använt
i färg- och sprängämnesindustrin.

Di'fferdingerbalk (uppkallad
efter orten Differdingen i Luxem-
burg), bredflänsad I-balk. Vid
balkar med höjd upp till 300
mm. är flänsbredden = balkens

höjd, högre balkar ha alltid 300
mm:s flänsbredd.

Differe'ns (fr. différence [di-

fera'i)s]), skillnad, olikhet. —
Differe'nt, olik. — Diffe-
r e' r a, vara olik, skilja sig.

Differe'nsavtal, se Termins-
affär.

Differe'nsräkning, räkning
med variabla storheters differen-

ser.

Differentia'lekvation. En van-
l i g D. är en likhet, innehållande
en oberoende variabel x, en funk-
tion y a,v X samt en eller flera

derivator. D. är av samma ord-

ning som den högsta däri ingå-

ende derivatan. — En partiell
D. innehåller partiella derivator.

DifFerentia'lgeometri är d i f -

ferential- och integral-
kalkylens (se dessa ord) till-

lämpning på geometriska problem.

Differentialkalkyl kallas den
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gren av matematiken, som hand-
lar om räkning med funktioners

derivator. Om f {x) är en
funktion av variabeln x och man
åt X ger ett tillskott A x, erhåller

f {x) tillskottet Af(x). Närmar
A/ {x)

sig kvoten —7- till ett gräns-

värde, då A fl? går mot O, kallas

detta gränsvärde funktionen

/ (a?) :s derivata. Denna tecknas

df{x)
vanligen f {x) eller —5— . Har

f'{x) i sin tur en derivata, kallas

den andra derivata till

f {x) och tecknas f" (x) eller

(Pf (x)
, ,— . Derivator av högre ord-

ning bildas på motsvarande sätt.

— Om i en funktion, innehållande
flere oberoende variabler, t. ex.

z = f(x,y), endast en av dessa

{x) betraktas som variabel, säges

derivatan i avseende på denna
vara partiell. Den tecknas

a z— . — D. bildar, jämte övriga
3 X
grenar av infinitesimalkalkylen

(se d. o.), grundvalen för den
moderna matematiska analysen
och är genom sina geometriska
tillämpningar av fundamental
betydelse för samtliga exakta
vetenskaper, framför allt för me-
kaniken, fysiken och astronomin.

De geometriska tillämpningarna
grunda sig på den omständighe-
ten, att, om funktionen y = f(x)
framställes grafiskt med hjälp av

ett rätvinkligt koordinatsystem,
tångens för den vinkel, kurvans
tangent i en viss punkt {x, y)

bildar med oj-axeln, är lika med

Differentia'Ikolv, kolv med
olika stora tryckytor.

Dififerentialtermosko'p, ett av

J. Leslie konstruerat instrument

för uppmätning av små tempera-

turskillnader. D. består av två
glaskulor, förenade genom ett

t. ex. U-formigt böjt rör, till

hälften fyllt med vätska. Den
ena kulan är svärtad och upp-
tager därför mera värme än den
andra. Påverkad av det större

lufttryck, som uppstår inuti den
svärtade kulan, kommer vätske-

ytan att sjunka i denna skänkel
och stiga i den andra. Vätske-
ytornas läge avläses på en empi-
riskt graderad skala.

Differentia'lväxel, kugghjuls-
växel, som åstadkommer ett så-

dant samband mellan tre rotatio-

ner, att den ena blir proportio-

neli mot summan av 1. skillnaden

mellan de bägge andra. — I fig. 1

betecknar / ett kugghjul, lagrat

på axeln a,, II ett i hjulet I in-

gripande annat kugghjul, vars

axel »2 är lagrad i en bygel, III,

rörlig kring axeln a^. Eoterar /,

under det att III står stilla, får

II en rotationshastighet, propor-

tionell mot hastigheten hos hjulet

I. Om nu bygeln /// roterar i

samma riktning som J, kommer
// att vandra kring /, under det

att dess hastighet kring axeln Oj

blir proportionell mot skillnaden

mellan 7:s och 77/ :s hastigheter.

Äro hastigheterna hos 7 och 777

lika stora och lika riktade, kom-
mer 77 icke längre att rotera

/

\

\
Fig. 1. Differentialväxel.
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kring axeln a^. — Den allmän-

nast bekanta praktiska tillämp-

ningen av D. är den å automobi-

ler förekommande kugghjuls-

växel, som överför drivaxelns

(cardanaxelns) rörelse till bak-

hjulen (1. vid kedjedrivna auto-

mobiler till de smärre kedjehju-

len). Fig. 2 visar schematiskt ett

horisontellt tvärsnitt av en D.

med koniska kugghjul. Kuggdre-
vet C, som är fastkilat på car-

danaxeln E, arbetar mot det ko-

niska hjulet L, som är fast för-

bundet med kåpan 8. I denna äro

sex axlar lagrade, nämligen den

delade bakaxeln A och B med de

å sina resp. axlar fastkilade ko-

niska kugghjulen 2V och 2Vi samt
axlarna till ytterligare fyra ko-

niska kugghjul, de s. k. satel-
lithjulen, vilka tillsammans
bilda differentialkrys-
set och vilkas axlar ligga i ett

plan, vinkelrätt mot bakaxeln.

Satellithjulen, av vilka endast

tvenne, É och E^, synas å fig., in-

gripa i kugghjulen 'N och 2Vi.

Köres automobilen å en rak, slät

väg, är motståndet lika fördelat

på de båda bakhjulen, som alltså

röra sig med samma hastighet.

Härvid roterar hela kåpan jämte

axlarna A och B, och krysset

står stilla i förhållande till IV"

och 'Ni. Om axeln A : s hastighet

av någon anledning minskas.

fig. 2. Differentialväxel till automobil.

Fig. 3. DifferentialväxeT till automobil
(söndertagen). T. v. differentialkrys-
set, t. h. stora kuggdrevet med det

ena bakaxeldrevet.

kommer kåpan jämte krysset

att rotera kring N, och satel-

lithjulen erhålla en roterande rö-

relse kring sina axlar, proportio-

nell mot skillnaden mellan axeln

A:s och hjulet L:s rotation. Sa-

tellithjulens egen rotation över-

föres till hjulet Ni och därmed
till axeln B, vars hastighet blir

lika med summan av L:s abso-

luta rotationshastighet och L:s
rotationshastighet i förhållande

till A. Om sålunda A står stilla,

roterar B dubbelt så hastigt som
hjulet L.

Differentie'ring (av lat. dif-

fe'rre, skilja sig). Biol. Den om-
bildning av ett urspr. enhetligt,

levande system (cell, organism,

oigan etc), varigenom detta ut-

bildas olika i olika delar. D. tår

i samband med en inträdande a r-

betsfördelning: var och

en av de enskilda delarna i en

sålunda differentie'rad
organism, cell etc. utför endast

ett visst bestämt arbete. Ur lik-

artade embryonala celler utveck-
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las sålunda olika celltyper, ss.

nerv-, muskel-, körtelceller, var
och en med sin speciella funktion
(hi3tolo'gisk D.). — Geol.

Med D. 1. differentiatio'n
förstås uppdelningen av ett ur-

sprungligen homogent magma i

partier av sinsemellan skiljaktig

kemisk och mineralogisk sam-
mansättning. — Matem. Härled-
ning av en funktions derivata 1.

derivator. Se Differential-
kalkyl.

Differe'ra, se Differens.
Diffici'1 (fr. difficile), svår,

kinkig.

Diffo'rm (fr. difforme), van-
skaplig, vanställd.

Diffraktio'n (av lat. dijfri'n-

gere, sönderbryta), ljusets böj-

ning. Om ljusstrålar från t. ex.

en båglampa få gå igenom ett

mycket fint hål i en för övrigt

ogenomskinlig skärm, blir den
bild av hålet, som kan uppfångas
på en annan längre bort uppsatt
skärm, större och i kanterna
mera otydlig, än den skulle bli-

vit, om ljuset fortplantat sig

fullt rätlinigt. D., som först på-

visades av Grimaldi 1665, fick

1826 sin förklaring av Fresnel,

som därvid utgick från H u y -

gens' teori (se d. o. och
Ljus). Med D. är ett annat
fenomen förbundet, nämligen
interferens (se d. o.). Genom
D. och interferens kan ett

spektrum, ett s. k. böjnings-,
gitter- 1. diffraktions-
spektrum erhållas. För detta
ändamål begagnas s. k. d i f -

fraktionsgitter, försilvra-

de glasskivor 1. konkava metall-

speglar, försedda med ett stort

antal (vanl. 500 per mm.) på
lika avstånd från varandra drag-

na ritsar, genom vilka ljuset

uppdelas i en mängd smala,

parallella strålknippen.

Diffunde'ra, sprida åt olika

håll.

Diffu's (lat. diffu'sus), ut-

bredd, vittsvävande, icke tydligt

begränsad.

Diffusio'n (av lat. dijfu'ndere,

utbreda), gasers och vätskors
självständiga blandning med var-

andra. Om ett kärl med koldioxid

sättes i förbindelse med ett kärl

med vätgas, blanda sig gaserna så

småningom, även om kärlet med
den lätta vätgasen ställes högre

än kärlet med koldioxid, som är

omkr. 22 gånger tyngre än väte.

D. sker, även om gaserna äro

skilda åt av en porös hinna.

Diffusionshastigheten är då bero-

ende av gasernas molekylarvik-

ter, så att lätta gaser diffundera

hastigare än tunga. — Om en

lättare vätska, t. ex. vatten, för-

siktigt hålles över en tyngre,

t. ex. kopparvitriollösning, i ett

kärl, bildas en skarp gräns mel-

lan vätskorna. Efter en tid har

dock vattnet blivit blåfärgat och
gränsytan flyttat sig högre upp
i kärlet. Detta visar, att de båda
vätskorna blandat sig med var-

andra, trots att kopparvitriol-

lösningen är tyngre än vattnet.

— D., som beror på molekylernas

rörelser, sker hastigare vid högre

temperatur än vid lägre. Jfr

Dialys och O s m o s.

Diffusio'nsbatteri, D i f f u -

sio'nsmetod, se Socker-
tillverkning.

Diffu'st ljus (av lat. diffu'sus,

utbredd). Att föremål, som ej äro
,

utsatta för direkt ljusbestrålning,

ändå kunna iakttagas, d. v. s.

ändå bliva belysta, beror på att

ljuset reflekteras och brytes i alla

riktningar av de direkt belysta

föremålen, av luften och luftpar-

tiklarna. Ljuset blir därigenom

mer 1. mindre likformigt fördelat,
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diffust, och upplyser även före-

mål, som befinna sig i skuggan.

Difteri' (av grek. difte'ra, gar-

vad hud). Med. Av Klebs-Löfflers

bacill förorsakad, som stänkfall

1. epidemier uppträdande, smitt-

sam halsinflammation, som sprids

med utandningsluften och genom
av difteriprodukter sölade före-

mål. Den angriper lättast barn
mellan 2 och 10 år, men ingen
ålder är skyddad. Friska perso-

ner kunna vara ''bacillbärare"

(se d. o.). Diagnosen måste för

behandlingens och smittfarans
skull alltid ställas fortast möj-
ligt och genom mikroskopisk un-
dersökning. De lätta fallen av
D., vilka endast ge obetydliga
allmänna och lokala symtom,
kunna skiljas från halsfluss en-

dast genom den senare. De svåra
fallen äro lätt igenkännliga och
giva oroande allmänna symtom:
frysningar, hög feber, svaghet,
hastig puls, samt lokala från
tonsillerna över hela svalget ut-
bredda, gråbruna, tjocka, fastsit-

tande beläggningar (pälsar),

mycket dålig lukt ur halsen,
smärtor, ansvällningar av lymf-
körtlarna på halsen. Inflammatio-
nen kan utbreda sig till näsan
samt till luftstrupen (krupp),
som kan tillstoppas av belägg-
ningen, varigenom fara för kväv-
ning uppkommer. Även mellan-
örat kan angripas. Allmäninfek-
tionen, som ofta förökas genom
tillblandning av starkt virulenta
varbakterier, ger anledning till

njurinflanunation med äggvita i

urinen samt förlamningar av
olika muskler, oftast svalgets,
men även ögonens (synrubb-
ningar), extremiteternas samt
hjärtat. Dessa förlamningar upp-

' träda såväl vid sjukdomens höjd-

;
punkt som under konvalescensen.
JHjärtförlamningen kan stundom

1
11. — Le X. III.

i

medföra plötslig död. I de svå-
raste formerna av D. kan döden
inträda redan efter ett par dagar.
— Behandlingen består främst i

insprutning av antidifteriserum
(se d. o.), stundom även på den
ännu friska omgivningen eom
skydd mot smittan; personer,
som kunna misstänkas behäftade
med D., isoleras. Mängden av
serum är olika för olika fall.

Givet genast i tillräcklig dos är
dess verkan synnerligen effektiv.

Andra medel, ss. isomslag, ispil-

ler, sköljningar av halsen, stimu-
lerande och rogivande medel, äro
utan direkt verkan mot sjuk-
domen. Vid krupp kan man för

att hindra kvävning införa ett

rör från munnen i strupen (se

Intubation) 1. öppna luft-

strupen med snitt (se Tra-
cheotomi). Difterisjuka vår-
das helst, kruppsjuka ovillkor-

ligen på sjukhus. — Veter. Se
Hönssjukdomar.

Difteri'se'rum, detsamma som
antidifteriserum (se d. o.).

Difteri'toxi'n, difterigift, det
av difteribacillerna alstrade gif-

tet.

Difto'ng (grek. dVftongos,
dubbelvokal), i många främ-
mande språk vanlig dubbelvokal;
förekommer i nysvenskt riks-

språk blott i ord av främmande
ursprung, t. ex. attgusti, pai^s;

däremot vanlig i dialekter, såsom
i gottländskan och skånskan.

Difyce'rk (av grek. difye's,

dubbel, och ke'rkos, stjärt), se

Fiskar.
Difyodo'nt (av grek. difye's,

dubbel, och odu's, tand), se T ä n -

der.

Di'gamma (F), en i äldre
forngrekiska förekommande bok-
stav, som betecknade närmast ett

v-ljud men som snart försvann
såväl i uttal som skrift och en-
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dast dröjde kvar som siffertecken

för sex.

Digel, digelpress, se

Tryckpress.
Digerdöden (fsv. digher, stor),

stordöden, "svarta döden", kalla-

des i Sverige den bubon- och
lungpest, som i mitten av 1300-t.

förhärjade Europa (jfr Pest).
Frän Kina, där en svår epidemi
utbröt 1334, nådde smittan längs
handelsvägarna Europas gränser.
1343—44 belägrades staden Kaffa
på Elrim av mongoler, vilka dit-

förde sjukdomen, varefter den
hastigt ödelade s. Ryssland. Flyk-
tingar spredo den till Italien, tro-

ligen 1346. I Europa var väg
banad för den genom svåra
översvämningar, missväxt och
hungersnöd. I Paris, där den här-

jade 1348—49, uppgavs maximi-
siffran dödsfall till 800 om dagen.

Sommaren 1349 drev ett engelskt

fartyg i land i Bergen, besätt-

ningen låg död på däcket, och
invånarna togo lasten. Ett par
dagar senare uppträdde sjukdo-

men även där och skördade snart

% av Norges befolkning. I bör-

jan av 1350 nådde den Sverige,

där hela socknar lades öde. 1351
—52 kom farsoten tillbaka till

Ryssland, sedan den på sitt härj-

ningståg skördat enligt uppgift

omkr. 25 mill. offer.

Digere'ra (lat. dige'rere, upp-
lösa), behandla ett fast ämne
med en vätska, så att lösliga

beståndsdelar utdragas ur det-

samma; smälta (om föda).

Dige'sta, lat. (av dige'rere,

fördela), samling ordnade akt-

stycken. Jfr C o r p u s sp. 1437.

Digestio'n (av lat. digeWere,

upplösa), matsmältning. — Di-
ge s t i' b e 1, smältbar. — D i -

g e s t i' v, som befordrar mat-
smältningen.

Digita'lis, växtsläkte (fam.

Digitalis purpurea (Fingerborgs-
blomma).

8crophularia'ceae) av två- 1. fler-

åriga örter, vilka förekomma i

Europa, Medelhavsländerna och
v. Asien. Enda svenska arten, D.

purpu'rea, fingerborgs-
blomman, finns vild i Bohus-
län och Halland; den odlas som
prydnadsväxt och blir lätt förvil-

dad. Den har snett klocklika,

röda (sällan vita) blommor i en-

sidig klase. — D. innehåller

glykosiden digitoxi'n, vårt

förnämsta hjärtmedel. Det utdra-

ges numera vanligen ur bladen

på kemisk väg och tillhandahål-

les i form av det svenska prepa-

ratet digitota'l samt de

tyska digipura'tum, diga-
1 e' n m. fl. Medlet gör hjärtats

sammandragningar kraftigare

och mera regelbundna och takten

långsammare. Härtill bidrager

ock D:s sammandragande inver-

kan på kärlen. För stora doser 1.

för långvarigt bruk framkalla

lätt förgiftningssymtom. '

Digitigra'd (av lat. di'gittts,

tå, och gra'dus, steg), tågångare.

Digivning. Med. Uppfödande
med moders- 1. ammjölk är det;|

av ingen annan metod fullt er-

sättbara uppfödningssättet för

'

spädbarn åtminstone till 6, helst

9 månaders ålder. Kvinnomjölken
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löpnar i barnets mage till lätta,

tunna, lättsmälta flockor, andra,

även utspädda mjölkarter bilda

hårda, tunga, svårsmälta klum-

par. Barnet bör läggas till brös-

tet 6—12 timmar efter födelsen.

De första dagarna erhålles s. k.

råmjölk, en äggvite- och ealtrik,

fettfattig mjölk; denna för-

ändras senare till fettrik, mera
närande mjölk. D. bör ske på be-

stämda tider, var tredje timme,
med ett längre uppehåll under
natten, så att barnet första vec-

kan får 7 och därefter 6 till 5

måltider på dygnet. Det förtär

första veckan 30, andra 70, tredje

100, fjärde 150 gr. per mål och
i allmänhet per dygn V^ till Va
av sin kroppsvikt. Mängden kan
kontrolleras genom vägning av
barnet före och efter måltiden.

Alla dessa siffror växla något
från fall till fall. Den digivande
bör föra ett regelbundet levnads-

sätt. Den stora vätskeförlusten

ersattes medelst vatten, te och
mjölk men ej med sprithaltiga

drycker. Gödning, vilken minskar
mjölkbildningen, samt kål, lök

och starka kryddor, som inverka

på mjölken och skada barnets
matsmältning, böra undvikas.
Måttlig kroppsrörelse (ej så att

stark svettning uppkommer) är
nyttig. Brösten böra hållas var-

ma med lätt betäckning och rena,

bröstvårtorna tvättas med vat-

ten 1. borsyrelösning före och

efter varje D. och med tvålvatten

två ggr dagl.; sårnader tvättas

med 2 % lapislösning 1. brännas
med lapispenna efter läkares be-

dömande (jfr Bröstböld).
Regleringens inträdande ger

ingen anledning att avbryta D.

Avvänjandet bör ske småningom
genom ersättande av allt flera

bröstmål med artificiell föda.

, Laiering påskyndar något mjölk-

sekretionens upphörande. — Näs-
tan varje moder bör och kan
amma sitt barn åtminstone några
månader. Även vid otillräcklig

mjölktillgång bör mjölken ut-

nyttjas och bristen fyllas med
komjölkblandningar. För modern
är D. viktig, emedan den bidra-

ger till en snabb återgång till

normala förhållanden efter för-

lossningen. D. är däremot endast
ett relativt skydd mot ny gros-

sess. Av tekniska fabriker ut-

bjudna s. k. mjölkbildande medel
äro värdelösa. Jfr Barna-
vård. — Yeter, Vid uppfödan-
det av däggdjuren bland våra
husdjur få dessa under normala
förhållanden, med undantag av
kalvar, dia modern. Artificiell

uppfödning tillgripes i regel

endast för kalvar och föl. Jfr

Hästuppfödning och Kalv-
uppfödning.
Digne [dinj], huvudstad i

franska dep. Basses-Alpes. 6,300

inv.

Dignite't (lat. di'gnitas), vär-

dighet, äreställe. Matem. Se P o -

tens. — Dignitä'r, inneha-

vare av ett äreställe.

Digressio'n (lat. digre'ssio),

avvikelse.

Digy'nia (av grek. dis, två

gånger, och gyne', kvinna), se

Sexualsystemet.
Dihybri'd, se Ärftlighets-

lär a.

Di'i maio'res, lat., högre

gudar, i motsats till d i' i m i n o'-

r e s, lägre gudar; hos romarna
beteckning för äldre och förnä-

mare gudomligheter i motsats
till sådana av nyare 1. mera
oansenligt ursprung.

Dijon [dijå'!)], stad i dep.

C6te-d'0r, Frankrike, vid Suzons
inflöde i Ouche. D : s rådhus, i vil-

ket ingå rester av hertigarnas av
Burgund borg, inrymmer ett stort
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Dijon. Mosesbrunnen.

konstmuseum, med bl. a. Filip

den djärves gravmonument av
Claus Sluter (se ill. till d. o.)

och Johan den oförskräcktes av
Claus de Werwe. Andra märkliga
byggnader äro katedralen Saint-

Bénigne och kyrkan Notre-Dame
(bägge gotiska), renässanskyr-

kan Saint-Michel, det nu till

största delen förstörda kartusian-

klostret med Claus Sluters be-

römda "Mosesbrunn" och portal-

skulpturer samt justitiepalatset

(från 1500-t.). Universitet.

Starkt befäst. Järnvägsknut

;

kanalförbindelser. Stor handel
med vin och åkerbruksprodukter.

Tillverkning av senap, tobaks-

varor och likörer. 80,000 inv. —
D. namnes redan under romar-
tiden {Di'vio), kom 1015 till

hertigdömet Burgund och var
säte för de burgundiska furstar-

nas lysande hov till 1477.

Dikanäs, lappkapell i Vilhel-

mina socken, Västerb. 1., Luleå
stift, nära Dikasjön.

Dika'sium, se Blomställ-
ning.

Dikaträd, Irvi'ngia gaJ)one'n-

sis (fam. 8imaruha'ceae) , ett

afrikanskt träd, vars frön inne-

hålla ett fett, dikafett, i

Europa använt till tekniska
ändamål. I Afrika framställes av
fröna ett näringsmedel, d i k a -

bröd.
Di'ke, Zeus' dotter, rättvisans

gudinna i grek. myt.

Dike, se Avdikning.
Dikli'na blommor (av grek.

dis, två gånger, och kWne, bädd),

enkönade blommor. Tvåkönade
blommor kallas monokli'na.

Dikning, se Avdikning.
Dikningslag, se Torrlägg-

ning.
Dikningsmaskin, för grävning

av täckdiken avsedd maskin. Mo-
tordrivna D. ha grävskopor, fas-

tade på ett roterande hjul 1. en
ändlös kedja. D. för dragare be-

stå av en i dikets botten arbetan-

de, plogbilliknande del samt en

Dijon. Justitiepalatset.
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elevator för jordens uppforsling.

De förra upptaga omedelbart di-

kena till önskat djup, de för dra-

gare köras fram och åter. Av-
verkningsförmågan för 1 m:s
dikesdjup är 40—80 m. i tim.

Dikoa, stad i Sudan, s. om
Tsadsjön, i n. Nigeria. Säte för

sultanen av Bornu, som numera
är brittisk lydfurste. 25,000 inv.

Dikogami' (av grek. di'ka, i

två delar, och ga'mos, giftermål),

oliktidig utveckling av ståndare

och pistiller i en blomma. Oftast

utvecklas i sådana fall ståndarna
först, p r o t a n d r i', 83. hos fam.
Umbelli'ferae. Protogyni',
det förhållandet att pistillerna nå
könsmognad först, förekommer
t. ex. hos Aristolo'cliia, Plan-

ta'go. Blommorna sägas vara
prota'ndriska, resp. p r o -

t o g y' n a. Praktiskt taget äro
dylika blommor enkönade, och
D. torde vara en anordning för

att omöjliggöra självbefruktning.

Jfr Pollination.
Dikoto'misk förgrening (av

grek. di'ka, i två delar, och te'in-

nein, skära) ,gaffelgrening,
föreligger, då huvudstammen de-

lar sig i två lika kraftiga grenar,

SS. hos vissa alger. Hos högre
växter (t. ex. misteln) uppstår
8. k. falsk dikotomi' därige-

nom att spetsen på huvudstam-
men förkrymper och två lika

sidogrenar utvecklas.

I

Dikotyledo'ner, se D i c o -

(tyledoneae.

Dikroi'sm, se Pleokroism.
j

Dikroi't, detsamma som cor-

tdierit.

j
Dikt (lat. di'ctum, av di'cere,

i
säga, framställa i tal eller

jskrift) betecknar i inskränkt me-
itiing ett versstycke, poem, i vid-

fäträckt mening dels detsamma
3om litteratur, dels en fantasi-

skapelse i allmänhet i motsats
till objektiv verklighetsskildring.

Dikt (av ty. dicht, tät), nära
intill.

Dikta. 1. Täta skarvar på plåt-

arbeten. Detta sker med plant av-

skurna mejslar, diktmejs-
lar, varvid plåtkanten pressas

mot och in i underliggande plåt.

S. k. amerikansk diktning sker

med rund mejsel. Diktmejslarna
drivas vanligen av hammare för

komprimerad luft. En man diktar
för hand 2—4 m. per timme
och med maskin 6—10 m. Jfr

Driva. — 2. Täta timrade väg-

gar o. d. genom att indriva drev
o. d. ämnen mellan stockarna.

Diktafo'n (av lat. dicta'tum,

det förstavade, och grek. fone'y

ljud), fonografliknande apparat,
som på vaxcylinder upptager en
dikterad text och sedan återger

den i önskat tempo. D., som så-

lunda kan ersätta stenografen,

drives vanligen med elektricitet.

Vaxcylindrarna kunna rengöras
och åter begagnas. En cylinder

anses kunna användas för upp-
tagning av omkr. 200,000 ord. —
Likartad apparat är p a r 1 o -

g r a f m. fl.

Dikta'l 1. dikt a' Ib, för-

vrängning av dykdalb (se d. o.).

Dikta'men (av lat. dicta're,

föresäga), föresägning, förestav-

ning, av diktera, föresäga
till uppteckning. — Kunglig
diktamen till protokol-
let, yttrande av konungen till

statsrådsprotokollet.

Dikta'tor (lat. dicta'tor),

fornromersk ämbetsman med oin-

skränkt myndighet. Under tiden

500—200 t. Kr. tillsattes vid

utomordentliga och farliga till-

fällen D., som utnämndes av en

av konsulerna på senatens upp-
drag. D. blev högste militärbe-

fälhavare, med en magVster
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e'quitum (rytteriöverste) som
närmaste man, varjämte samt-

liga civila ämbetsmän voro ho-

nom imderordnade. Ämbetstiden
var högst 6 månader, varefter T>.

åter blev privatman. Han kunde
ej ställas till ansvar för sina

handlingar; vädjan till folket (se

Provokation) var ej heller

medgiven. — I nyare tid har
stimdom, utan författningsenligt

stöd, en myndighet, liknande den
antika D:s, vid utomordentliga
tillfällen (statskuppförsök, upp-
ror) överlämnats åt en enskild

man (jfr Cavaignac). I vid-

sträcktare mening betecknar D.
innehavaren av en absolut en-

våldsmakt av provisorisk eller

tidsbegränsad art. — Dikta-
t u' r, D : s ämbete, den av honom
utövade myndigheten; en absolut,

utövande makt, som innehas av
en enskild man eller av en kor-

poration eller ett parti. Om
klassdiktatur, se Marx.

Dikte'ra, se Diktamen.
Diktio'n (av lat. di'cere, säga,

tala), sätt att tala, framsäg-
ningssätt (om skådespelare)

;

språkform (om författare).

Di'ktys från Kreta, se

Trojasagan.
Dilatabilite't (av lat. dilata'-

re, utvidga), utvidgningsförmåga.

Dilatatio'n (lat. dilata'tio),

utvidgning. Med. 1. Allmän eller

lokal utvidgning av ett rörfor-

migt eller eljest ihåligt organ,

t. ex. tarm, mage, hjärta, fram-
kallad av slapphet i väggen eller

förträngning framför det vidgade

stället. — 2. Utvidgning av för-

trängningar medelst sönder,

andra instrument eller fingrarna.
— Dilatation forcée [di-

latasiå'i) fårse'], fr., våldsam ut-

vidgning av den förträngda stol-

gångsöppningen. — Fys. Se

Värmeutvidgning. —
D i latatio'nsanordning,
dilatationsfog, eftergivan-

de skarvförbindning mellan tven-

ne delar i en byggnadskonstruk-
tion, som medgiver delarnas fria

längdförändringar. Härigenom
förhindras uppkomsten av extra-

spänningar i konstruktionen, då
byggnadsmaterialet vid tempera-
turväxlingar utvidgas 1. samman-
drages. De användas vid brobygg-

nader mellan brobanan och land-

fästena, mellan tvenne räler, vid

dammbyggnader o. d.

Dilatio'n (lat. dila'tio), upp-

skov, anstånd, frist.

Dile'mma (grek. di'lemma),

trångmål, val mellan två möjlig-

heter. Ss. logisk term se Slut-
ledning.

Diletta'nt (ital. diletta'nte, av fj

lat. délectaWe, förnöja), person,

som sysslar med konst eller ve-
^

tenskap för sitt nöjes skull; klå-

pare. — Dilettanti'sm och

diletta'ntisk brukas mest i

nedsättande betydelse.

Diligens [dilisja'ngs] (fr. di-

ligence [dilija'i)s] av lat. di'li-

gens, omsorgsfull, noggrann),

fyrhjuligt, täckt fordon för be-

fordran av post och passagerare.

I Sverige inrättades den första

diligensförbindelsen (mellan

Stockholm och Ystad) 1830;

Postdiligens.
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den sista (mellan Göteborg och

Varberg) indrogs 1888.

Dilke [dilk], sir Charles
Wentworth, f. 1843, d. 1911,

engelsk politiker, 1868—86 samt
1892—1911 medlem av under-

huset, där han hävdade radikala

och republikanska åsikter samt
särskilt i utrikespolitiska frågor

ägde stort inflytande. Medlem av

Gladstones ministär 1880

—

8^-

Dill, Ane'thum grave'olens, ett-

årig ört (fam. UmbelWferae) med
findelade blad och små gula blom-
mor, härstammande från Medel-
havsländerna. Kryddväxt.

Dillner. 1. J o h a n D., f. 1785,

d. 1862, kyrkoherde, ledamot av
Götiska förbundet; musiker, ar-

betade för kyrkomusikens höjan-
de, uppfann till hjälp för för-

samlingen ett enkelt musikin-
strument, "psalmodikon", och en
enkel siffernotskrift till sv. kyr-
kans psalmmelodier samt utgav
ett flertal skrifter, behandlande
kyrkomusik och psalmsång. — 2.

Knut Abel Gunnar D., f.

1875, sonson till D. 1, bergs-

ingenjör, kommerseråd, ingenjör
vid Tekn. högskolans material-
provningsanstalt 1898—1903 och
dess chef 1903—07, byråchef i

Kommerskollegium 1912—16,

verkst. direktör i Trafik a. b.

Grängesberg—Oxelösund fr. 1916.

Dillnäs, socken i Södermani. 1.,

jämte Gåsinge pastorat i Sträng-
näs stift. 460 inv. — I kyrkan
finnes ett nederländskt altar-

skåp, Antwerpenarbete, från bör-

jan av 1500-t.

Dillon [di'll8n]. 1. John D.,
f. 1851, irländsk politiker, led. av
underhuset 1880—83, 1885—1918.
D. tillhörde från 1900 Redmonds
nationalistparti och medverkade
bl. a. till Wvndhams jordreform
1903. Han följde 1914 Redmond
i kravet på irländskt deltagande

i kriget och opponerade sig mot
tvångsvärnplikten. D. efterträd-

de 1918 Redmond ss. ledare för

nationalistpartiet men måste se

detta upplösas under sinn-feinar-

nas framgångar. — 2. E m i 1 e

J o s e p h D., f . 1854, engelsk
tidningsman av irländsk börd,

har länge varit utrikespolitisk

medarbetare i Daily Telegraph
och genom ett flitigt skriftstäl-

larskap gjort sig känd som en
framstående kännare av ryska
förhållanden.

Dillsenap, seSisymbrium.
Dilthey [di'ltajL Wilhelm,

f. 1833, d. 1911, tysk filosof. D.
anser filosofins uppgift vara att

förklara världsåskådningars upp-
komst och utveckling men be-

strider möjligheten av verklig

metafysisk kunskap. Starkt häv-

dar han, att vetenskaperna om
det andliga livets företeelser

(Geisteswissenschaften) äga en

av naturvetenskaperna oberoende

karaktär och metod. Bland D:s
arbeten märkas Das Erlehnis

und die Dichtung (7:e uppl.

1921) och en (ofullbordad) bio-

grafi över Schleiermacher.

Dilue'ndo, ital., musikalisk
föredragsbeteckning: bortdöen-

de, utslocknande.

Dilu'vium (lat., översvämning,

av dilu'ere, skölja bort), dilu-
via'lbildning, fordom an-

vända namn på de äldre kvartära
avlagringarna, i främsta rummet
istidsbildningarna. Jfr A 1 1 u -

v i um.
Dim., se Diminuendo.
Dimbo, socken i Skarab. 1.,

jämte Ottravad pastorat i Skara
stift. 630 inv. — Den nuv. kyr-

kan ersätter en 1817 riven me-
deltida rundkyrka.

Dime [dajm], silvermynt. För.

Stat., = 10 cents.

Dimensio'n (lat. dime'nsio,
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mått), utsträckning. En kropp
har tre D. (längd, bredd och
höjd), en yta tvä D. (längd och
bredd) och en linje en D.
(längd). — Människan uppfattar
den henne omgivande fysiska

verkligheten som en tredimen-
sionell rymd, d. v. s. det be-

höves tre mättsbestämningar
(koordinater) för att ange
en punkts läge i denna rymd,
exempelvis punktens avstånd från
tre mot varandra vinkelräta lin-

jer. — I Minkovskijs fyr-
dimensionella "värld"
(seRelativitetsteori) in-

föres tiden som en fjärde D. vid

sidan av de tre rymddimensio-
nerna.

Dfmeter, grek. (av di, dubbel,

och metron, mått), en av två
versfötter bestående vers.

Diminue'ndo, ital. (av lat.

diminu'ere, förminska) , musika-
lisk term, förkortad d i m., teck-

nad >, avtagande i styrka; lik-

tydligt med decresce'ndo.
Diminutiv (av lat. diminu'ere,

förminska), ord, som genom av-

ledning fått bibetydelsen av liten-

het i förhållande till stamordet,
ofta i förklenande eller smeksam
betydelse; ty. Häuschen, litet

hus, av Eaus; i sv. eg. blott i

barnspråk och slang.

Dimissio'n (lat. diini'ssio),

avskedande. — Dimissions-
r ä 1 1, rätt för enskilt läroverk
att anställa studentexamen.

Dimi'triev, Radko, f. 1859,

d. 1919, bulgarisk general. Efter

tioårig landsflykt i Ryssland på
grund av deltagande i en sam-
mansvärjning mot Alexander av
Battenberg blev D. general och
förde med utmärkelse armé i Bul-
gariens krig mot Turkiet 1912.

D. besegrade turkarna i slaget

vid Lule Burgas—Bunar Hissar
(29—30 okt.). Inträdde under

världskriget i rysk tjänst men
besegrades av Mackensen i det
galiziska fälttåget maj—juni
1915. Förde en tid 1917 12 :e

armén på fronten Riga—Diina-
miinde och blev för motstånd mot
bolsjevikerna avrättad.

Dimi'trij 1. Dmi'trij (av
grek. Deme' trios) , namn på ryska
furstar. D. I v a n o v i t j, kallad
Donsko'j, f. 1350, d. 1389,
1362 storfurste av Moskva, vars
maktställning han förberedde ge-

nom en seger över tatarerna
vid "Snäppfältet" 1380. Från ho-
nom härstammade den första

ryska tsardynastin. — D. I v a -

n o v i t j, f. 1583, d. 1591, yngste
son till tsar Ivan IV, bragt om
livet, troligen av sin broders,

tsar Fjodors, gunstling och efter-

trädare. Boris Godunov. Seder-
mera uppträdde i D : s namn efter

varandra tre tronpretendenter,

de 8. k. falska Dimitri-
j e r n a. Se Ryssland.

Dimitte'ra, avsända, låta av-

gå; jfr D im i s 8 i o n.

Dimma, ur luftlagren närmast
jordytan utfälld vattenånga i

form av moln eller "imma" av
mycket små vattendroppar. D.
uppkommer dels då en fuktig-

hetsmättad luftström avkyles och
därigenom förlorar sin förmåga
att hålla vattenånga löst, dels då
vattenånga avdunstar från jord-

ytan under ett avkylt, redan fuk-

tighetsmättat luftlager. Det förra

är fallet t. ex. vid Newfound-
lands kust, där den varma, fuk-

tighetsmättade luften ovan Golf-

strömmen mötes av den kalla

luften ovan den kalla Grönlands-
strömmen, vilken senare havs-

ström dessutom för med sig is-

berg. Det senare inträffar t. ex.

om sommar- och höstkvällar i

Sverige, då den under dagen upp-

värmda markytan på sumpiga



337 Dimorf—Dinant 338

platser samt vattenytan i sjöar

och floder fortsätter att av-

dunsta vatten, ännu sedan luften

avkylts under sin mättnings-

punkt. D. kan, om luften ånyo
uppvärmes, "försvinna", d. v. s.

absorberas av luften, som ju vid

högre temperatur får ökad för-

måga att hälla vattenånga löst,

eller ock så småningom avsätta

sig på fasta föremål i form av
dagg (se d. o.). Föroreningar i

luften, t. ex. damm, stenkolsrök

etc. underlätta i hög grad dim-

bildningen. Moln äro att betrak-

ta som dimmor i högre luftlager.

Dimo'rf (av grek. dis, två

gånger, och morfe', form), med
förmåga att förekomma i två
skilda former. — D i m o r f i',

vissa substansers förmåga att

kunna kristallisera efter olika

kristallsystem. Det vanligaste

exemplet på dimorfi är kalcium-

karbonat, som i regel kristallise-

rar hexagonalt (kalkspat) -men
ibland uppträder med kristaller,

tillhörande det rombiska syste-

met (som mineralet aragonit).
— Dimorfi' sm, förekomsten
av två skilda former hos en och
samma växt- 1. djurart. Vanligast
är könsdimorfismen, då
ihane och hona, oavsett könsorga-

:

nen, skilja sig från varandra i

storlek, form, färg etc. (sekun-

idära könskaraktärer). Med års-

! tidernas växlingar samman-
, hänger årstids- 1. säsong-
' d i m o r f i s m e n, t. ex. vår-
och sommargenerationer hos fjä-

rilar av släktet PVeris. Före-
.ikomma tre 1. flera skilda former,

,88. i bi-, myr- och termitsamhäl-

ilena och hos simpolyperna, talas

om t r i'-, resp. p o' 1 y m o r -

f i' 8 m.

Dinan [dina'!)], stad i dep.

C6tes-du-Nord, Frankrike, vid

floden Rance. D. är en av Bre-

Dinan.

tagnes vackraste och ålderdomli-
gaste städer. Staden omgives av
medeltida vallar och torn samt
har en borg från 1300-t. och flera

kyrkor, däribland Saint-Sauveur.
delvis från 1100-t. 10,000 inv.

Dinant [dina'r)], stad i prov.

Namur, Belgien, vid Meuse. över
staden resa sig höga, av ett

kastell krönta kalkstensklippor.

Vid foten av dessa ligger kyrkan
Notre-Dame, i gotisk stil. 7,700
inv. — D. var under medeltiden
en av Nederländernas mest bety-

dande städer. Vid världskrigets

början blev D. svårt härjad av
tyskarna enligt deras uppgift

till straff för från belgiskt håll

Dinant. Notre-Dame och Kastellet.
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förnekade angrepp från stadens
civila befolkning.

Dina'r (av lat. dena'rius),

Jugoslaviens (före 1918 Serbiens)

myntenhet, =: 100 para. Parikurs
= 72 öre.

Dinariska Alperna» bergs-

kedja på gränsen mellan Dalma-
tien och Bosnien. Högsta toppar-

na äro Troglav (1,913 m.) och
Dinara (1,831 m.). — Dina-
riska bergssystemet, se

Balkanhalvön sp. 1023.

Di'nastegel, kvartstegel, fram-
ställt av krossad kvarts med kalk
och lera som bindemedel. Ur-
sprungligen betecknades med
Dinassten naturlig sandsten
från Swansea i Syd-Wales.

Diner [dine'] (av fr. diner^

äta middag), middagsmåltid. —
D i n e' r a, äta middag.

Dlng an sich, ty., saken i sig

själv; Kants namn på verklig-

heten sådan den är i sig själv,

oberoende av vårt av rum, tid

och kategorier bestämda sätt att

uppfatta den.

Di'ngo, Ca'nis di'ngo, en vild,

möjligen förvildad, australisk

hund med vanl. rödbrun päls och
yvig svans samt av en medelstor
fårhunds storlek. Farlig för får-

hjordar. Svår att tämja.

Dingtuna, socken i Västmanl.

1., pastorat i Västerås stift. 1,890

inv. — Medeltida kyrka med
kalkmålningar av Albertus Pic-

tors skola.

Dinitrobenso'1, se N i t r o -

b e n s o 1.

Dinitroglyceri'n, se D i n i -

troklorhydrin.
DinitrogIyko'l, explosiv, olje-

artad och mycket giftig vätska.

Kemisk formel (CH20N02)2. Spe-
cifik vikt 1,4 8. D. har ungefär
samma explosiva egenskaper som
nitroglycerin.

Dinitroklorhydri'n, explosiv

Dinkelsbuhl. Lejonbrunnen och stads-

porten.

vätska, använd som tillsättning

till nitroglycerin. Kemisk formel

CH2ONO2—CHONO2—CH2CI. —
Liknande användning och egen-

skaper har dinitroglyce-
r i n, vilket är mindre känsligt
för uppvärmning och stötar än
nitroglycerinet.

Dinitrotoluo'1, se N i t r o -

t o 1 u o 1.

Dinka, negerfolk i ö. Sudan
kring Vita Nilen i prov. Bahr al-

Gazal. D. äro högväxta och in-

telligenta, bo i stora fasta byar,

kring vilka de idka något åker-,

bruk; boskapsskötsel är deras

huvudnäring. Numera muhamme-
daner. C:a 1 mill.

Dinkelsbiihl [-byl], stad i

mellersta Bayern. D. har en

ålderdomlig prägel; märklig är

framför allt den sengotiska

Georgskyrkan. Till minne av sta-

dens räddning undan svenskarna
under 30-åriga kriget firas en

årlig fest.

DinoflagelIa'ta, PeridVneae.
dinoflagellater 1, peri-
d i n e' e r, encelliga, mikfosko-
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piska alger av mycket växlande

form, fritt rörliga med hjälp av

två, i var sin fåra liggande

cilier, den ena längsriktad, den

andra tväratälld. De flesta D. ha

en cellulosavägg av två 1. flera

plattor, innehålla klorofyll jämte

ett brunt färgämne och assimi-

lera därför kolsyra. De föröka

sig vanl. genom delning. Fler-

talet är marina planktonorganis-

mer.

Dino'rnis (av grek. ddno's,

förskräcklig, och o'rnis, fågel),

se Moafåglar.
Dinosan'ria (av grek. d^no's,

förskräckTig, och sauro's, ödla),

se Skräcködlor.
Dfnter, Gustav Fried-

rich, f. 1760, d. 1831, tysk peda-

gog. Hans arbete Die vorzilglich-

sten Regeln der Katechetik

(1802) har haft stor betydelse

för frågeformuleringens metodik,

särskilt för den kateketiska un-

dervisningen, vilken D. sökte ut-

veckla enligt sokratisk metod.

DiocIetia'nus, C a j u s A u r e-

lius Valerius, f. 245, d.

313, romersk kejsare 285, därtill

utropad av trupperna. D. samlade
rikets sista krafter genom en

fullständig nyorganisation, vilken

förintade återstoden av de repu-

blikanska formerna och gjorde

kejsarmakten absolut oinskränkt
men fördelad på två kejsare,

auqu'sti, och två underkejsare.

Äomerakt mynt med Diocletianus' bild.

Dinoflagellata {A Ceratocorys horrida,

B Ceratium tripos).

cae'sares, alla med begränsad
regeringstid. Han anlade efter

österländsk förebild diademet och
lät kalla sig Do'minus (herre,

självhärskare). Till medkejsare
för rikets västra del utsåg han
Maximianus och flyttade sin egen
huvudstad från Kom till Niko-
medeia. Lyckliga krig (i Britan-

nien. Gallien, Egypten) säkrade
rikets gränser. D : s fruktan för

kristendomens statsupplösande

tendenser ledde 303 till häftiga

förföljelser. 305 nedlade D. sin

värdighet och levde sedan som
privatman i Spalato, där han
byggde sig ett storartat palats

(nu i ruiner). Se vidare Die-
c e s och Eomerska riket.

Di'odon, se Klotfiskar.
Diodo'ros. 1. D. med tillnam-

net K r o' n o s, 300-t. f. Kr., gre-

kisk filosof av megariska skolan,

berömd dialektiker. — 2. S i c u -

lus, omkr. Kr. föd., grekisk

historieskrivare från Sicilien,

författare till en världshistoria,

Bibliote'ke, från äldsta tid till

60 f. Kr.

Dioece's, se D i e c e s.

Dioe'cia (av grek. dis, två
gånger, och qi'kos, hem), se

Sexualsystemet.
Diofa'ntiska ekvationer, ekva-

tioner 1. ekvationssystem med
heltalakoefficienter, i vilka de
obekantas antal är större än
ekvationernas och vilkas lösande

består i bestämmandet av hel-

talsrötter. Benämningen D. är
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något oegentlig, då Diofantos (se

d. o.) ej uppställde villkoret om
heltalsrötter vid lösandet av sina

obestämda ekvationer.

Diofa'ntos från A 1 e x a n -

d r i a, grekisk matematiker på
200- 1. 300-t. e. Kr. D:s huvud-
verk, Aritme' tika, behandlade
bl. a. obestämda ekvationer (jfr

Diofantiska ekvatio-
ner) . D. är den förste, som veter-

ligen begagnat ett, om ock ofull-

ständigt genomfört, matematiskt
teckenspråk.

Dio'genes. 1. D. från S i -

n o' p e, d. omkr. 324 f. Kr., gre-

kisk filosof av kyniska skolan. D.
ansåg dygden bestå i frihet från
behov och gestaltade därför sitt

liv på det primitivaste sätt; han
säges ha bott i en tunna och
ägt blott en mantel, en käpp
och en brödpåse. Alexander säges

ha träffat D. i Korint och, för-

tjust över hans originalitet, bett

honom utbedja sig en ynnest;

D. svarade: "Stig litet åt sidan,

att solen må kunna skina på
mig", varpå Alexander utropa-

de: "Vore jag icke Alexander,
skulle jag vilja vara Diogenes!"
— 2. D. från Laérte, omkr.
200 e. Kr., grekisk författare,

skrev en som källskrift viktig

historia över den grekiska filo-

Diogenes och Alexander,
relief.

Hellenistisk

sofin intill epikureismen och stoi-

cismen.

Dioi'k (av grek. dis, två gång-
er, och qi'kos, hem), tillhörande
Dioe'cia.

Diome'des. 1. Grekisk sago-
konung i Trakien, Åres' son.

Han ägde fyra eldsprutande häs-
tar, som han fodrade med män-
niskor. Herakles dödade D. och
förde hästarna till Mykenai. —
2. Konung i Argos, en av gre-

kernas hjältar i trojanska kri-

get, Odysseus' vapenbroder.

Di'on. 1. D. från Syra-
k u s a, f. omkr. 409, d. 353 f. Kr.,

fördrev 356 sin frände, tyrannen
Dionysios d. y. och regerade i

Syrakusa med klokhet och kraft,

tills han föll för en samman-
svärjning. — 2. D. K r y s o' s -

t om o s ( "guldmunnen"
)

, f . omkr.
50 e. Kr., grekisk filosof av ky-

niska skolan, retor i Prusa, Bi-

tynien, senare bosatt i Rom. 80

av hans tal äro bevarade. Hans
novell Jägarliv pd Eubea finns i

sv. övers, av Joh. Paulson.

Dionae'a, se Insektätan-
de växter.

Dio'ne (av grek. Dios, genitiv-

form till Zeus), grekisk gudinna,

genom Zeus moder till Afrodite.

I Dodone (se d. o.) dyrkades D.

som Zeus' gemål i st. f. Hera.

Diony'sier, se D i o n y s o s.

Diony'sios. 1. D. d. ä., f. omkr.

430, d. 367 f. Kr., envålds-

härskare, "tyrann", i Syrakusa
405. D. förde långvariga krig

med Kartago. 383 slöts en fred,

som tillerkände kartagerna Sici-

lien v. om floden Platani. Han
var även litterärt intresserad

och gästades av Platon. — 2.

D. d. y., den föreges son och

efterträdare, fördrevs 356 f. Kr.

av Dion. — 3. D. från Hali-
karna'ssos, grekisk historie-

skrivare i Rom under Augustus'
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regering. Skrev i retorisk stil ett

som källskrift värdefullt verk om
Roms äldsta historia. — 4. D.

A r e o p a g i' t a, en atenare, till-

hörande Areopagen (därav nam-
net), blev enl. Apg. 17:34 om-
vänd till kristendomen vid Pauli

besök i Aten. Under D:8 namn
författades inemot år 500 e. Kr.

ett antal skrifter av panteistiskt-

mystiskt innehåll, genom vilka

den nyplatonska mystiken vann
insteg i kristendomen. — 5. D.

från Alexandria, d. 264,

Origenes' lärjunge, ledare av
kateketskolan i Alexandria, 247
biskop därstädes.

Dionysisk tideräkning, se

Tideräkning.
Diony'sos 1- B a' k k o s, gre-

kisk gud, urspr. en fruktbarhets-

gudomlighet, senare speciellt vi-

nets gud, i den romerska myto-
login under namnet B a' c c h u s

identifierad med den italiske- vin-

guden Liber. D. är son till Zeus
och den tebanska prinsessan Se-

mele. Då Zeus på Semeles bön
uppenbarar sig i gudomligt maje-
stät i åska och blixt, brännes
hon till döds; Zeus räddar sitt

ofödda barn och syr in det i sitt

lår, varur det födes och av Her-
mes föres till nymferna på berget
Nysa. Uppvuxen bland dessa,

låter D. dem förnimma sin

gudomliga makt, och de uppföra
yra fester till hans ära. Från
Xysa drar han bort med sitt

följe, Wdsos, av backanter, mai-
nader, silener och satyrer. Mjölk,
honung, vin och nektar strömma
ur marken, där guden drar fram,
och människorna, särskilt kvin-
norna, gripas av vild extas. Av
'skalderna på Alexanders tid ut-

sträcktes D:s segertåg ända till

,
Indien. — D. är urspr. en tra-

ikisk gud. Kulten behöll länge,

t. ex. i Beotien, en primitiv och

Dionysos (t. h.) med sin munskänk.
Grekisk vasmålning.

våldsam karaktär. Men i Ättika
hade på 500-t. f. Kr. D.-festerna,

dionysierna, i Aten fått en
viss stadgad form, som blivit av
den största betydelse genom att

den givit upphov till det grekiska
dramat. Till dem räknades de
små 1. lantdiony'sierna,
landskommunernas fester vid vin-

pressningstiden, 1 e n ai' e r n a,

anteste'rierna och de stora
dionysierna. De senare fira-

des i fem dagar, då staden gav
dramatiska föreställningar (urspr,

satyrspel, senare tragedier med
avslutande satyrspel). — I bild-

konsten framställes D. i skiftan-

de gestalt: än som litet barn i

Hermes' 1. en satyr s armar (t. ex.

Praxiteles' Hermes, se ill. till

Bildhuggarkonst sp.

1514), än som en skäggig, hög-

växt man och än som en vek,

drömmande yngling. Vinrankan,
murgrönan, pantern och lejonet

äro hans attribut, i handen bär

han ofta en bägare, ka'ntaros, 1.

en tyrsosstav. Jfr A r i a d n e.

Dio'pter (av grek. dio'ptra,

något varigenom man ser), en på
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enklare lantmäteriinstrument an-

vänd syftinrättning, vanligen
bestående av en skåra, vid vilken

man placerar ögat, och en på
något avstånd från skåran och
parallellt med densamma ställd

tråd. Vid insyftning av ett före-

mål skall ögat, skåran, tråden
och föremålet ligga i samma
linje. Då tråden och föremålet
ligga på så väsentligt olika av-

stånd från ögat, blir syftningen
mindre noggrann; man använder
därför D. endast till grova in-

strument, SS. diopterlinjal och
vinkeltrumma. D. användes även
vid äldre artilleripjäser, ss. rikt-

medel för att erhålla en förkor-

tad, i sidled rörlig siktlinje.

Dioptri' (av grek. dis, två
gånger, och ops, öga), det mått,

i vilket brytningsförmågan hos
optiska linser angives. En lins'

brytningsförmåga är omvänt
proportionell mot dess bränn-
vidd; är brännvidden % m., har
linsen 3 dioptriers styrka. Kon-
vexitet betecknas med -|-, Tconka-

vitet med — före dioptritalet.

Dioptri'k (av grek. dis, två
gånger, och ops, öga), den del av
fysiken, som handlar om ljusets

brytning och därmed samman-
hängande fenomen.

Diora'ma (av grek. dia', ge-

nom, och hora'ein, se), en rund-

målning, som genom en på sär-

skilt sätt ordnad belysning visar

olika, växlande ljuseffekter, imi-

terande solljus, månsken m. m.
D. uppfanns av Daguerre 1822.

Diori't (av grek. dioro's, lätt

igenkännlig) , till grönstenarna
hörande djupbergart, sammansatt
av plagioklas (växlande mellan
oligoklas och andesin), hornblän-

de, stundom augit 1. biotit, samt
accessoriska mineral, ss. titanit,

apatit, magnetit. Brytes flerstä-

des i Sverige och användes under

Dioskurema avbildade på mynt från
Tarent.

namn av "svart granit" till grav-

vårdar o. d. — Dioritpor-
f y r i t, porfyrisk bergart med
dioritisk grundmassa; strökorn

av plagioklas, hornblände och
biotit, ensamma 1. i blandning.
— En med D. besläktad porfyrisk

ytbergart är andesit (se d. o.).

Diosco'rea, se J a m s.

Diosko'rides, D. P e d a' n i o s,

grekisk läkare och botanist i 1 : a

årh. e. Kr. Se Botanik.
Diosku'rerna 1. t y n d a r i'-

derna, K a' stor (lat. Ca'stor)

och Polydeu'kes (lat. Po'l-

lux), tvillingsöner av Zeus och

Leda, grekiska sagohjältar. Då
Kastor blivit dödad, utverkade

brodern, som var odödlig, att

Kastor skulle få vistas varannan
dag i Olympen, mot att båda till-

bragte varannan dag i underjor-

den. Från början äro D. sanno-

likt Ijusgudonaligheter. De anro-

pades SS. beskyddare under alle-

handa farligheter, bl. a. på sjö-,

färder (jfr Apg. 28: ii). De av-

bildas ridande på 1. ledande var

sin vit häst.

Dio'spyros, se Ebenholts
och Kakiplommon.

Dipente'n 1. limone'n, ett

kolväte, som förekommer i många
eteriska oljor och terpentiner.

Vätska med angenäm lukt, på-

minnande om citroners. Kemisk

formel CioHig.

Diploi'd (av grek. diplo'os,

dubbel, och ei'dos, utseende), se

Cell ep. 1126.
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Franskt medeltidsdiplom (1160-t.)*

Diploko'cker, se Bakte-
rier.

DipIo'm (grek. di'ploma), un-
der antiken en ämbetsskrivelse^

bestående av två mot varandra
lagda och förseglade skrivtavlor.

Ordet D. kom sedan ur bruk, men
återupptogs av Mabillon ss. be-

teckning för alla offentliga skri-

velser från medeltiden (se Di-
plomatik). Numera brukas
också termen D. om en skrivelse,

i vilken en person tilldelas en ut-

märkelse (pris vid en utställning
1. tävling 1. vid examina), t. ex.

doktorsdiplom, ingenjörsdiplom

;

i den senare betydelsen växlar
termen D. med brev, t. ex.

adelsbrev, studentbrev.

Diploma't, person, som ägnar
-ig åt diplomati (se d. o.) ; be-

räknande, slug person.

Diplomata'rium, lat., en, van-
ligen tryckt, samling äldre hand-

lingar rörande ett visst land eller

landskap, en viss ort eller institu-

tion. I regeln innehåller ett D.

medeltida diplom (se d. o.). Det
viktigaste svenska D. är Svenskt
Diplomatariumt vilket 1829 bör-

jade utgivas av J. G. Liljegren.

1922 omfattade detta verk tids-

perioderna: äldsta tider—1356

och 1401—1420. (För mellanlig-

gande period är man t. v. hän-

visad tiU N. A. Kullbergs för-

teckning jämte referat av:

Svenska Biks-Archivets perga-

mentshref, omfattande åren 1351

—1400, utg. 1866—72.) Bland
övriga svenska D. märkas Krö-
ningssvärds och Lidéns Diploma-
tarvum daleka'rlicum (1842

—

53), med handlingar rörande
Dalarnas äldre historia, samt L.

Weibulls Lunds ärkestifts ur-

kundsbok (1900 ff.) och Malmö
stads urkundshok (1901 ff.). Jfr

Registratur.
Diplomati' (av fr. diplomatie,

av grek. di'ploma, brev), samman-
fattande benämning för den verk-

samhet, som står i samband med
staternas och deras regeringars

ömsesidiga förhållanden ; veten-

skapen om dessa förhållanden;

sammanfattande benämning för

den personal, som användes inom
ifrågavarande gren av statstjäns-

ten. — Historik. D:s utveckling

är parallell med folkrättens, vil-

ken åter vilar på grundsatsen om
de suveräna staternas rättsliga

jämlikhet. Under antiken var
denna princip icke erkänd, och
någon diplomatisk verksamhet i

egentlig bemärkelse förekom där-
för som regel icke heller under
forntiden. Ej heller medeltiden,

som rättsligt stod på universal-

statens grundval, medförde någon
utveckling av D. Det är först un-

der den nya tiden — med ett

flertal sidoordnade och fastare
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organiserade stater — som regel-

bundna diplomatiska förbindelser

staterna emellan börjat uppstå.

Redan hos de italienska småsta-
terna hade under 1400-och 1500-t.

vanan att hålla ständiga repre-

sentanter hos varandra utvecklat

sig. Frankrikes aktiva och om-
fattande politik under renässan-

sen och under Richelieus tid ledde

också snart till en utveckling av
detta lands diplomatiska repre-

sentation till en institution av
mera permanent natur. Men först

efter Westfaliska freden 1648
(jfr Folkrätt) börja de större

europeiska staterna i allmänhet
hålla regelbundna beskickningar

hos varandra. Detta gäller även
i fråga om Sverige. Under senare

delen av 1600-t. samt under
1700-t. utformades därefter i de-

talj såväl formerna för den di-

plomatiska verksamheten som
beskickningarnas rättsliga ställ-

ning. Vid kongressen i Wien 1815
kan denna utformning redan an-

ses i stort sett slutförd. Innebör-

den i och syftet med de diploma-
tiska representanternas verksam-
het samt även D:s arbetsformer,

ha däremot under nya tidens

olika tidsåldrar genomgått
många förändringar. 1500-t :s och
det tidiga 1600-t :s diplomater
voro ofta endast ett slags legali-

serade spioner, vilkas verksamhet
vanligen bedrevs med mycket tvi-

velaktiga medel och som därför

ofta bemöttes med stort miss-

troende från den främmande rege-

ringens sida. 1700-t. gav de diplo-

matiska representanterna en mera
tryggad ställning, och då man nu
började göra gällande, att de

skulle anses och bemötas som
personliga representanter för

sina suveräner, blev sändebudens

ställning i yttre avseende alltmer

omgiven av glans och ceremonier.

D:s verksamhetsfält utvecklades
nu till att omfatta hela den
högre internationella politiken.

Men då denna ofta vid de enväl-

diga furstehoven leddes i en
atmosfär av intriger och korrup-
tion, kommo även diplomaternas
arbetsmetoder att präglas av
denna den s. k. kabinettspolitikens

allmänna karaktär. Det var
emellertid under denna tid, som
det diplomatiska rapportväsen-
det, och även flera av D:s övriga
traditionella medel, nådde sin

fulländning. — Den moderna
D :s verksamhet. De senaste

hundra åren ha föga förändrat
de rent yttre formerna för den
diplomatiska verksamhetens be-

drivande men däremot i mycket
givit densamma ett förändrat
innehåll. Gentemot den egna
regeringen har vidare den diplo-

matiske representanten på grund
av kommunikationsväsendets och

särskilt telegrafens utveckling

kommit i ett betydligt mera di-

rekt beroende än förr. På grund
härav behöver han nu endast
mera sällan på egen hand träffa

avgöranden av politisk vikt. Den
betydelsefullaste grenen av hans
verksamhet i förhållande till

egen regering faller alltjämt på
rapportverksamhetens och infor-

mationens område. Det kommer-
siella livets och handelspolitikens

stegrade betydelse samt det allt

intimare sambandet mellan den

allmänna politiken och den eko-

nomiska utvecklingen ha vidare

givit den del av den diploma-

tiske representantens verksamhet,

som står i samband med de eko-

nomiska förhållandena, en starkt

ökad vikt. I detta hänseende har
[

därför D:s arbetsområde på se- i

nare tider kommit att i mycket
[

sammanfalla med konsulatväsen-

dets (se d. o.). Jämte konsulerna
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åligger det givetvis även den riksdagen, representerad av hem-
diplomatiske representanten att ligt utskott eller utrikesnämnd
bevaka sina enskilda landsmäns (se d. o.). — D:s nuvarande
ekonomiska intressen och tillse, organisation. De diplomatiska re-

att de garanteras skäligt rätts- presentationerna utgöras främst

skydd. Gentemot den regering, av de permanenta beskickningar-

hos vilken han är ackrediterad, na (se Beskickning). De
och det främmande land, där han tillfälliga diplomatiska represen-

å tjänstens vägnar uppehåller tanterna spela numera — i fråga

sig, åligger det diplomaten att om rättsligt erkända och suve-

ständigt uppträda med största räna stater — en underordnad
takt och hänsyn. Från äldre eller en rent ceremoniell roll.

tider kvarstår vidare för honom Vissa former av tillfällig repre-

nödvändigheten att om möjligt sentation ha dock fått ökad an-

träda i personlig förbindelse vändning och betydelse i sam-
med och i varje fall noga känna band med de svävande förhållan-

förhållandena inom den fram- den, som mångenstädes inträtt

mande statens ledande kretsar, på grund av världskrigets om-
På grimd av den allmänna kastningar. Sådana tillfälliga

demokratiseringen, pressens om- diplomatiska agenter (ofta be-

fattande maktställning m. m. kan nämnda special commissioners)
emellertid den diplomatiske re- hava särskilda, noga avgränsade
presentanten numera ej inskränka uppdrag. I praxis eller enligt sär-

sig till beröring med de högsta skilt avtal åtnjuta de mer eller

societetskretsarna. Vid vissa till- mindre fullständigt de vanliga
fallen kan det även åligga honom diplomatiska fri- och rättighe-

att direkt genom pressen eller terna. — I fråga om stormak-
.annorledes till sitt eget lands för- terna plägar utrikesministeriet

'tnån söka påverka opinionen i ofta benämnas efter sitt läge

let främmande landet. — Som (England: Downing Street,

n allmän och självklar regel Frankrike: Quai d'Orsay, Tysk-
lar gällt, att diplomatiska för- land: Wilhelmstrasse etc). —
landlingar insvepas i sträng se- Det diplomatiska språket. Eeg-
cretess, liksom deras resultat lerna för den diplomatiska skrift-

eke utan särskild anledning of- växlingen äro sedan gammalt
entliggöras. Vid världskrigets noga preciserade, särskilt i cere-

lut framställdes (bl. a. i presi- moniellt hänseende. Ända till mit-
lenten Wilsons 14 punkter) i ten av 1600-t. användes latinet

yfte att därigenom lättare före- så gott som uteslutande eom
ygga krigiska konflikter ett diplomatiskt språk. Vid denna
nskemål, att den hemliga D. tid fick franskan en dominerande
kulle avskaffas. Något allmänt ställning. Detta språk har också

esultat ha dessa strävanden utvecklat en synnerligen fullän-

ock ej nått. De i liknande syfte dad diplomatisk terminologi. Nu-
ramförda kraven på parlamenta- mera kan emellertid engelskan
isk kontroll över D. ha likaledes anses spela samma roll som
v^isats, om också i Sverige till- franskan. Den brittiska D. an-

ille till speciell orientering över vänder sedan Cannings tid ute-

Jer diskussion om vissa vikti- slutande engelskan som officiellt

axe diplomatiska frågor givits diplomatiskt skriftspråk. Det-

;. — L e X. III.
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samma gäller För. Stat. —
Diplomatiska kåren, se

Beskickning sp. 1391.

DipIomati'k, historisk hjälp-

vetenskap, som avhandlar reg-

lerna och sättet för fastställan-

det av ett diploms (se d. o.) äkt-

het ävensom möjligheten att av
innehållet draga några historiska

slutsatser. D. grundlades genom
Jean Mabillons arbete De re

diploma'tica (1681). D. komplet-
teras med paleografi (un-

dersökning av diplomets skrift)

och sfragistik (sigillkun-

skap) .

Diplo'poda (av grek. diplo'os,

dubbel, och pus, fot), se Tusen-
fotingar.

Diplostemo'n (av grek. dip-

lo'os, dubbel, och ste'mma, krans)
är den blomma, som har en krans
kronblad och två kransar av
ståndarblad med yttre kransens
ståndare motsatta foderbladen,

inre kransens motsatta kronbla-
den. I obdiplostemo'na
blommor äro däremot ytterkran-

sens ståndare motsatta kronbla-

den.

Diplozo'on (av grek. diplo'os,

dubbel, och iso'on, djur), se S u g -

maskar.
Diplu'ra, se Larvborst-

svansar.
Di'pnoi (av grek. di'pnoos,

med två lufthål), se Lung-
f i sk ar.

Dipo'didae, se Springråt-
t o r.

Di'ppel, Johann Konrad,
f. 1673, d. 1734, tysk teolog,

läkare, alkemist. D. uppträdde
först i kamp mot pietismen, se-

dan mot ortodoxin. Efter ett

kringflackande liv kom han till

Sverige; anlitades som läkare av
Fredrik I. På tiUskyndan av det

ortodoxa prästerskapet blev han
utvisad (1728).

Diprotodo'ntia (av grek. dis,

två gånger, pro'tos, först, och
odu's, tand), se Pungdjur.

Dipsaca'ceae, v ä d d v ä x -

ter, dipsacéer, familj

(ordn. Rubia'les), omfattande
två- 1. fleråriga örter 1. halv-
buskar med motsatta blad och
små, trattlika blommor i korg.
Släktet Di'psacus har spetsiga

fjäll mellan blommorna och tag-

giga stjälkar, varför dithörande
växter likna tistlar. Dipsacus
fulWnum, kardtistel, odlas
i s.v. Europa och användes vid ,.

appretering av yllevävnader. Dip-

sacus pilo'sus, hårigkard-
tistel, med vita blommor, före-

kommer förvildad i Sverige. Till

D. hör bl. a. även Sedbio'sa.

Dipsomani' (av grek. dVpsa,

törst, och manVaj raseri), ett av
oro, sömnlöshet och ångest före-

gånget, periodiskt återkommande
alkoholbegär, som hänsynslöst

tillfredsställes, varefter avspän-

ning inträder och "periodsupa-

ren" efter en tid av ånger och

självförakt i lugn sinnesstämning
återgår till ett nyktert levnads-

sätt. D. är uttryck för sinnes-

sjukdom 1. åtminstone för dege-

neration. Behandlingen är otack-

sam och bör meddelas på anstalt.

Lämpligt arbete, psykisk behand-
ling, hypnos äro huvudmedlen.

Di'ptam 1. nattfackla,
Dicta'mnus a'lbus (fam. Ruta'-

ceae), en flerårig, meterhög ört

med röda 1. vita blommor. Vild

i Europa och Asien, hos oss

odlad som prydnadsväxt. Den,

innehåller en eterisk, starkt dof-

tande olja, som stundom av-,

dunstar i så stor mängd, att ga-

sen kan antändas.

D!'ptera (av grek. di'pteros,

tvåvingad) , se Tvåvingar.
Dipterocarpa'ceae, familj

(ordn. Pa/rieta'lei) av stora, bal-



357 Dipteros—Dipylon 358

samrika träd, huvudsakligen i

tropiska Asien, över 300 arter.
Blommor ofta välluktande; nöt-
frukter med två vingar, bildade
av det kvarsittande fodret. Av
hartset från några arter av det
indiska släktet Dipteroca'rpus
beredes gur j un b al s am, an-
vänd i medicinen och i fernissor.
Till D. höra även Dryoha^lanops
och 8ho'rea.

Di'pteros (grek., tvåvingad),
diptera'ltempel, grekiskt

y^.

;aomersk diptyk av elfenben med bilder
av en musa och en filosof.

empel, omgivet av en dubbel rad
:olonner. Se Tempel.
Dipteryx odora'ta, ett i

\yd-Amerika inhemskt träd (fam.
^egumino'sae) , vars välluktande
rön, tonkabönor, användas
ill parfymering (bl. a. av snus).

Dipty'k (grek. di'ptykon,
lur. dVptyka), under antiken
nvänd skrivtavla, bestående av
v^ä i bokform sammanfogade
<ivor, ursprungligen av trä, se-
.are vanligen av elfenben eller
'nnat ädelt material, på insi-

Romerska diptyka med stylus fiån 200-t.

dorna belagda med vax, varpå
man skrev med en metallgriffel
(stylus). — Även tvådelad altar-
uppsats. Jfr Triptyk.

Di'pus, se Springråttor.
Di'pyIon (grek., dubbelport),

det forntida Atens nordvästra
stadsport. Utanför porten låg sta-
dens viktigaste gravplats, där
man funnit många lerkärl från
den geometriska stilens tid
(omkr. 1000—700 f. Kr.). Efter
denna den främsta fyndplatsen
kallas dessa i Ättika tillverkade
och även annorstädes ofta på-
träffade kärl dipylonvaser.

Dipylonvas.
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Dire'ctor mu'sices, lat.,

musikdirektör; i Sverige titel för

lärare i musik vid universiteten.

Dire'kt (av lat. dire'ctus, rät,

rak), rak, omedelbar, utan av-

brott och omvägar.
Direkt anföring, i lat. gram-

matiken ora'tio re'cta, ordagrant
återgivande av ett yttrande,

t. ex.: han sade: "Jag är sjuk."

Motsatsen är indirekt an-
föring, lat. ora'tio ohWqua, då
yttrandet återges i berättelse-

form, t. ex.: han sade, att han
var sjuk.

Direktio'n (av lat. dirVgere,

styra), riktning, ledning.

Direktiv (av lat. dirVgere,

styra), anvisning om sättet för

utförande av ett uppdrag.

Dire'ktor, detsamma som di-

rektör.

Direktoria'lförfattningen (av

lat. directo'rium, styrelse), en

27 okt. 1795—10 nov. 1799 i

Frankrike gällande författning,

enligt vilken högsta verkställan-

de makten låg i händerna på ett

direkt o' rium (fr. directoi-

re) av fem personer. Dessa valdes

av representationens ena kamma-
re, de gamles råd (med 250
medlemmar över 40 år), på för-

slag av den andra, de fem-
hundrades råd (med 500
medlemmar över 30 år). Repre-

sentationen hade den lagstiftande

makten. Vid direktoriets sida

stod en för styrelsen ansvarig

ministär. Jfr Brumaire.
Direkto'rium (lat. directo'-

rium), ledning, styrelse.

Direktri's. 1. Se Direktör.
— 2. Se Styrlinje.

Direktö'r (fr. directeur, av
lat. dirVgere, styra), ledare, före-

ståndare. Fem. direktri's.

Dirichlet [dirisjlä'] , Peter
Gustav Lejeune-D., f.

1805, d. 1859, tysk matematiker,

professor i Göttingen. Banbry-
tare särskilt inom talteorin, i

vilken han införde analytiska
hjälpmedel, Diska serier.

Dirige'nt (av lat. diri'gere,

leda, styra), ledare; särskilt

musikalisk ledare vid inövande
och uppförande av orkesterverk,

körverk och operor. — D i r i -

g e' r a, leda, styra.

Di'rigold, ett slags aluminium-
brons (se Aluminiumlege-
ringar), använt till bordsbe-

stick och prydnadsföremål. D.

har vacker guldglans, hård, mot-
ståndskraftig yta och stor håll-

fasthet. Tillverkas av a. b. Alco-

metaller, Örebro.

Di'riks, Karl Edvard, f.

1855, norsk målare, sedan 1899

bosatt i Paris, där han väckt

uppmärksamhet genom sina im-

pressionistiska, ofta regn och

storm skildrande målningar.

Dirk, det tåg på ett gaffel-

segel, varmed bommen kan hissas

upp intill masten; är fäst i bom-
nocken och löper genom ett block

uppe i masten.

Di'rschau (po. Tczew), stad i

Polen på v. stranden av Weich-

sel, 32 km. s.s.ö. om Danzig. Två
nära kilometerlånga järnbroar

över Weichsel. — D. tillhörde

under medeltiden Tyska orden

och kom 1466 till Polen, höUs-

1626—29 besatt av Gustav II

Adolf, som 1627 här blev sårad

i en träffning. Innehades av

svenskarna 1655—57 och 1659.

Vid Polens första delning kom
D. till Preussen; återgick genoic

Versaillestraktaten 1919 till

Polen.

Dis, se Solrök.

Dis (isl. dis, plur. disir),

namn på kvinnliga fruktbarhets-,

skydds- och dödsgudomligheter, i

isl. brukat omväxlande med

fylgja och nom. Ordet D. är
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möjligen besläktat med find.

irudinnenämnet Dhisana, en växt-

lighetsgudomlighet, och med
fsachs. idis, (förnäm) kvinna och
fhty. itis, mytiskt kvinnligt vä-

sen; gen. plur. disa ingär i orts-

namn (t. ex. Disevid, östergötl.)

och i disating och d i s a -

blöt (se d. o.), varav en senare
uppkommen saga bildat kvinno-
namnet Disa (se d. o.).

Disa, huvudpersonen i en me-
deltida svensk saga, behandlad i

ett 1611 uppfört drama av Mes-
senius. — Konung Frej, vars be-

slut att under en svår hungers-
nöd offra alla sjuka och gamla
förhånas av D., låter befalla

henne komma till hovet "ej

klädd, ej oklädd, ej på dag, ej

på natt, ej i ny, ej i nedan
o. s. v." Klädd i ett nät, kommer
hon i skymningen vid fullmåne
o. s. v. Slagen av hennes klokhet
och skönhet tager Frej henne, till

drottning.

Disablot, offerfest åt diserna
(se Dis), firades i Uppsala i

samband med svearnas ting,

Disating, och marknad (nu
Distingen) i slutet av fe-

bruari eller början av mars.

Disa'gio, se A g i o.

Disatinget, se Disablot.
Disce'ssus, lat. (av disce'dere,

]:å åt skilda håll), gående åt olika
iiåoT; omröstningssätt, varvid
i
a- och nej-röstande gå till var
in sida av rummet 1. in i var
dtt rum.

Disci'pel (lat. discVpulus, av
Wscere^ lära sig), lärjunge.

Disciples of Christ [di8a'jpl8
iw krajst], eng., "Kristi lär-
ungar", nordamerikansk sekt,
itgången från baptismen och
827 organiserad av A 1 e x a n -

er Campbell (f. 1786, d.
866).

Disciplin (lat. discipWna, av

di'scere, lära sig), vetenskaps-
gren, lärdomsart; ordning, tuit,
krigslydnad. — Disciplin-
mål, vissa militära brott och
förseelser, uppräknade i § 185
strafflagen för krigsmakten, vilka
icke oundgängligen behöva göras
till föremål för åtal vid krigs

-

domstol utan kunna avdömas av
vederbörande befälhavare på
grund av hans disciplinära
bestraffningsrätt, d. v. s.

rätt att ålägga disciplin-
straff (se Arrest).

Discoglossi'dae (av grek. di's-

Jcos, skiva, och gWssa, tunga),
en fam. Grodd j ur (ordn.
Anu'ra) med tänder på över-
käken och rund, även baktill fast-

vuxen tunga. Hit höra bl. a.

ackuschörgrodan (se d. o.) och
klockgrodan. Bombina'tor
i'gneus. Den senares läte påmin-
ner under parningstiden om av-
lägsen klockklang. Arten är euro-
peisk, numera möjligen utdöd i

Sverige, där den funnits i Skåne.

Discoida'1 (av grek. di'skos,
skiva, och ei'dos, lik), skivfor-
mig.

Discomyce'tes (av grek. di's-

TcoSj skiva, och my'kes, svamp),
disksvampar, ordn. inom
Ascomyce'tes. Den typiska frukt-
kroppsformen är apothecium. D.
leva huvudsakligen på döda 1.

levande växtdelar. I senare fallet

kunna de förorsaka växtsjuk-

Disksvamp (Pcziza).
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domar. Så tan t. ex. PezVza
trifoUo'rum, klöverröta,
vissa år uppträda som en svår
parasit på klöverblad, vilka då
svartna och ruttna bort (se även
Fruktmögel). Till D. räknas
även murklor (se d. o.).

Disharmoni' (av lat. dis, i

sär, och harmo'nia, samklang),
missljud; rubbad själsjämvikt.
— Disharm o' nis k, misslju-

dande; utan ro och jämvikt.

Disintegratio'n, se Inte-
gration.

DisjunktiV (av lat. disju'nge-

re, särskilja), särskiljande, oför-

enlig. Se Omdöme och Slut-
ledning.

Diska'nt (lat. disca'ntus, av
dis, isär, och ca'ntus, sång) be-

tecknade i början av medeltiden
den kontrapunktiska överstäm-

man till melodin, i senare medel-

tiden en flerstämmig sats. Nu-
mera betyder D. den högsta av
fyra sångstänunor 1. den övre

hälften av tonomfånget på ett

piano. — Diskantklav, se

Kl av.

Disk-a'rea (av grek. di'skos,

rund skiva, och lat. a'rea, yta),

den cirkulära yta, som inneslu-

tes av propellerbladens spetsar

vid propellerns rotation.

Diskblommor, se C o m p o -

8 i t a e.

Disko'nt, disko'nto (ital.

sconto, fr. escompte, eng. dis-

cotmt, av lat. co'mputus, beräk-

ning), det avdrag från en skuld-

summas nominella belopp, som
göres, då skulden betalas eller

överlåtes före förfallotiden, i det

fall att skulden löper utan ränta,

SS. fallet är med växlar. Om vid

försäljning av en vara avdrag
göres vid kontant betalning blir

D. liktydigt med rabatt. Vid köp
av ännu icke förfallna växlar,

diskont e' ring 1. växel-

diskontering, beräknas D.
efter vissa procent per år beräk-
nat av skuldsiunmans nominal-
belopp för tiden mellan diskonte-
rings- och förfallodagarna. Den-
na "räntesats" kallas även D. I

denna bemärkelse brukar man
skilja på bankdiskonto 1.

officiellt D., den av ett

lands centralbank fastställda

"räntesatsen" för inländska väx-
lar, samt privatdiskonto,
den "räntesats", som vid köp och
försäljning av växlar på börsen
uppkommer privatbanker eller

privatpersoner emellan. Privat-

diskontot är i allmänhet lägre än
det officiella D. Bank, som dis-

konterat en växel brukar ibland

själv diskontera (rediskon-
t e r a) densamma i en större

bank. Växeldiskonteringen är en
av de viktigaste formerna för

bankernas utlåningsrörelse och
för affärsmännen ett av de vik-

tigaste medlen för kapitalan-

skaffning på kort tid. — Banker-
nas reglering av D. kallas deras

diskontopolitik. Central-

bankens D. är i allmänhet be-

stämmande för räntesatserna in-

om landet och det utgör det för-

nämsta maktmedlet för uppehål-
lande av ett fast penningvärde.
— Den under och efter kriget

inträffade försämringen i pen^-

ningens värde har i viss mån för-

orsakats av en falsk diskonto-

politik, så till vida som kredit-

givningen gjorts alltför billig.

I st. f. att kreditgivningen genom
en höjning av D. hölls i pro-

portion till de till förfogande

stående besparingarna stimulera-

des kreditbehovet av ett lågt D.,

och för att kunna tillfredsställa

kreditbehovet nyskapade finans-

ledningarna artificiella betal-

ningsmedel. — Den billiga kredi-

ten skapade till de krigförandes
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förmån i de neutrala länderna en

stark nominell köpkraft i neu-

trala valutor, vilket medförde,

att den neutrala produktionen i

ökad grad inriktade sig på ex-

portartiklar, därvid åsidosättan-

de det egna landets behov, så att

en allmän nedtryckning i lev-

nadsstandarden hos den stora

massan av befolkningen inträf-

fade. — En i viss mån ledande

ställning beträffande diskonto-

politiken i olika länder intog före

kriget Bank of England. Numera
torde För. Statrs bankväsen (Fe-

deral Reserve Banks) utöva det

största inflytandet. — Se vidare

Penningväsen.
Officiella diskontot på. nå.gra viktigare

platser juli 1923:

4 % i Amsterdam (gällande sedan
18. 7. 22), Bern (14. 7. 23), Bombay
(28. 6. 23), London (5. 7. 23); 4 »/^ %
i New York (23. 2. 23), Prag (28. 5.

23), Stockholm (1. 7. 22) ; 5 % i Mad-
rid (24. 3. 23), Paris (11. 3. 22); 5^2
% I Bryssel (22. 1. 23), Rom (II. 6.

22); 6 % 1 Bukarest (4. 9. 20), Kri-
stiania (1. 5. 23), Köpenhamn (1. n.

23); 8 % i Helsingfors (16. 10. 22),
Lissabon (1. 5. 23) ; 9 % i Wien (2. 9.

22); 12 % I Warszawa (10. 1. 23);
18 % 1 Budapest (5. 7. 23), Berlin (23.
4. 23 [fr. o. m. 2. 8. 23 30 %]).

Diskonte'ra (se Diskont),
köpa korta, räntefria fordringar,
i synnerhet växlar, mot överens-
kommet avdrag.

Diskontinue'rIig, se Kon-
tinuerlig.
Diskontobank, bank som främst

ägnar sig åt diskontorörelse.

Diskontöar (se Diskont),
person, som har till affär att
diskontera växlar.

Diskorda'ns (av lat. discor-
da'rey icke stämma överens),
diskordant lagring, före-
ligger, då lagringen inom en
bergart icke är parallell med

I

lagringen inom underliggande
'bergart. Förhållandet har i regel
uppkommit på så sätt, att den
undre bergarten före den övres

Diskordana mellan två lagerserier.

avlagring varit utsatt för tekto-

nisk påverkan, förkastningar,

veckningar o. d., samt vanligen
även denudation. D. kan i all-

mänhet anses bevisa en bestämd
åldersskillnad mellan de båda
bergarterna. Motsats : k o n k o r-

d a n s.

Diskoön, stor ö vid Grönlands
västkust, n. om Diskobuk ten
och skild från fastlandet av Vai-
gatsundet. Högsta punkten ligger

omkr. 1,700 m. ö. h. Brunkols-

gruvor, tillhörande danska staten.

På sydkusten ligger den lilla

staden Godhavn. 8,300 kvkm.
Diskre't (fr. discret, av lat.

disce'rnere, avskilja), grannlaga,

tystlåten, dämpad. — Diskre-
t i o' n, grannlagenhet, tystlåten-

het; i äldre språkbruk även he-

dersgåva.

Diskrimina'nt, ett av koeffi-

cienterna till en ekvation bildat

uttryck, vars försvinnande är det

nödvändiga och tillräckliga vill-

koret för att ekvationen skall ha
lika rötter.

Disksvampar, se D i s c o -

m y ce t e s.

Disku'rs (av lat. discu'rrere,

springa hit och dit), samtal,

dryftande av ett ämne. —
Diskurs i' vt kallas tänkan-

det, i den mån det icke med ett

enda grepp eller i ett slag, i n -

tuitivt (se d. o.), uppfattar

tankeföremålet utan i stället

successivt, steg för steg genom-
löper de olika momenten i det-

samma.

Di'skus (grek. dVakos), rund
skiva, urspr. av sten 1. metall,

numera av metallbeslaget trä
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Diskuskastning.

(diam. 22 cm., tjocklek på
mitten 4,5 cm. och kanterna 2,2

cm.). — Diskuskastning,
som idkades redan av forntidens

greker, utföres nu från en cirkel

(2,5 m. diam.), inom vilken kas-

taren tar sats genom att svänga
sig runt. D. tillhör den allmänna
idrotten och förekommer vid

olympiska spelen. — Världsre-

kordet (bästa hand) var 1922

47,55 m., svenska rekordet 45,77

m. Se I d r o 1 1.

Diskussio'n (lat. discu'ssio),

meningsutbyte, överläggning. —
Diskuta'bel, omtvistlig. —
Diskute'ra (fr. discuter, av

lat. discu'tere, åtskilja), utreda,

dryfta.

Diskvalifice'ra, d i s k v a 1 i -

fikatio'n (av lat. dis, isär,

upphävande, och kvalificera)

,

sporttermer, som beteckna att en
tävlingsdeltagare uteslutes, eme-
dan han icke fyller de uppställda
villkoren 1. bryter mot dem.

Dislokatio'n (av lat. disloca'-

re, flytta), rubbning. — Geol. De
tektoniska rubbningar ( förkast-

ningar, veckningar, överskjut-

ningar), som träffat jordytan. —
Med, Försträckning, vrickning.

Dismal swamp [di'dm9l

8oå'mp], sumptrakt i ö. För.

Stat., vid Atlantens kust, på
gränsen mellan Virginia och
Nord-Carolina. D. utgöres av ett

slags högmossar, beväxta med
snårskog, särskilt av sumpcy-
presser. Genom utdikning ha
över 2/g av det urspr. c: a 5,000

kvkm. stora området gjorts

odlingsbara.

Dispara't (av lat. disparaWe,

åtskilja), olikartad, väsenskild.

Dispa'sch (fr. dispache, av
ital. dispaccio, depesch, av spac-

ciare, avfärda, klarera), haveri-

utredning ; av dispaschör
verkställd utredning av för-

luster och kostnader vid sjö-

skada och dessas fördelning på
fartygsägare, lastägare och för-

säkringsgivare. D. rörande ge-

mensamt haveri (se d. o.) kallas

även generaldispasch och

D. rörande skada, som träffat för-

säkrat föremål, partikulär-
dispasch. Enl. svensk rätt har

D. verkan av dom. Mot den kan
dock inom viss tid klander an-

hängiggöras inför domstol. —
D i s p a s c h ö' r, av K. M : t för-

ordnad tjänsteman, som åligger

att på haveriintressenters begä-

ran verkställa D. Till biträde har

han en av magistraten för två

år i sänder förordnad d i s p a •

schörsassistent. Bägge
skola ha domarkompetens. Dispa-

schörer finnas i Stockholm, Göte-

borg och Malmö.

Dispatch-money [di8pse'ttj

m8'niii], eng., (eg. expeditions-

pengar) den gottgörelse ett far-

tyg betalar en varuemottagare

för att få lasten lossad före ut-

gången av den i certepartiet be-

stämda liggetiden (se d. o.).

Dispens [di8pa'g8] (fr. dispen-

se, fritagande från en förpliktel-

se), av vederbörande myndighet
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meddelad befrielse från viss be-

stämmelse i gällande författning,

t. ex. befrielse frän avläggandet

av akademisk examen för inträ-

de i ämbete, för vars erhållande

dylik examen författningsenligt

fordras. — D i s p e n s e' r a, be-

vilja en eftergift, befria.

Dispensä'r (fr. dispensaire,

"klinik", av dispenser, utdela),

upplysnings- och understödsbyrå
för bröstsjuka, närmast av lung-

tuberkulos lidande, där de erhålla

råd samt materiellt understöd,

SS. spottkoppar för upphostning-
arnas oskadliggörande, sängklä-

der, reparation av bostaden, ven-

tilationsfönster, födoämnen. D.
föranstaltar de sjukas överflyt-

tande till sanatorier samt ut-

ackordering av barn från tuber-

kulösas hem för att skydda dem
för smittan. Dispensärverksam-
heten är ett viktigt komplement
till sanatoriebehandlingen gejiom
sin förebyggande behandling och
därigenom att den når ett vida
större antal personer, friska och
sjuka, än sanatorierna. Särskilt

skolad personal användes, fram-
för allt läkare och dispensärskö-
terskor, men även särskilt utbil-

dade sjukbesökare av samma
samhällsklass och t. o. m. yrke
som de sjuka. Den första D. öpp-
nades i Edinburgh 1887, men rö-

|relsen vann sin egentliga sprid-

jning genom Albert Caknette, på
vars föranstaltande D. öppnades
i Lille 1891. Dispensärrörelsen i

jSverige tog sin början i stad

(Uppsala) 1905, på landsbygden
(Xeder-Luleå skn) 1906. F. n.

jfinnas i vårt land nära 200 D.,

;3pridda över hela landet. Deras
samfällda utgiftsstat uppgick för

\T 1921 till nära 1,575,000 kr.,

illskjutna av landstingen, sta-

en, Svenska nationalföreningen
not tuberkulos, kommunerna,

landsföreningar och enskilda
givare.

Dispersio'n (av lat. dis, isär,

och spa'rgere, sprida), spridning.
— Fys. Färgspridning. Om strå-

lar av vitt ljus genomgå t. ex. ett

glasprisma, uppdelas de i sina
färgkomponenter. Uppfångas de
spridda strålarna på en skärm,
erhålles en bandformad, regn-

bågsfärgad bild, ett spektrum.
— D. beror på olikheter i bryt-

ningen hos de olika strålar, var-

av det vita ljuset är sammansatt.
D. är även beroende av det bry-

tande ämnet; genom tuima, kil-

formade metallblad av platina,

järn, nickel 1. vismut brytas färg-

etrålarna delvis i annan ordning
(an om al D.) än genom ett

glasprisma. Jfr Ljus, Ljus-
brytning och Prisma. —
Matem. Hos n stycken tal är D.
den med n dividerade summan av
kvadraterna på deras avvikelser

från deras medeltal. — Kem. Se
K olloide r.

Dispone'nt (av lat. dispo'nere,

ordna), chef för större in-

dustri- eller affärsverksamhet.
— Dispone'ra, råda, förfoga
över, anordna, göra upp plan för;

dispone'rad, ordnad, hågad
för, med anlag för. — Dispo-
n i' b e 1, som står till förfogande.
— Disponibilite't, tjänste-

frihet (t. ex. inom svenska utri-

kesdepartementet) med skyldig-

het att tjänstgöra i händelse av
behov. — Dispositio'n, an-

ordning, plan, utkast med angiv-
na huvudpunkter; anlag, mottag-
lighet (för viss sjukdom).

Disproportio'n, brist på jäm-
vikt med avseende på måttförhål-
lande, brist på symmetri.

Disputatio'n (av lat. dispu-

ta're, avhandla, tala för 1. emot),
offentligt meningsutbyte ang. vis-

sa uppställda påståenden, teser \
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ang. en vetenskaplig avhandling.
I äldre tid voro D. mycket van-
liga vid alla högre läroanstalter.

De höllos på latin — teserna
(avhandlingen) voro hämtade ur
klassiska verk eller författade av
en professor. — Enligt 1916 års

statuter tillkommer rättigheten

att vid universitet utgiva och
offentligen försvara disputations-

avhandling sökande till akade-
misk lärarbefattning eller den,

som vid universitetet vill vinna
anställning som docent, så ock
licentiat, som vill vinna doktors-

grad, samt sökande till lektors-

befattning vid alhn. läroverk.

Opponenterna (granskarna) bru-

ka vara tre, av vilka den förste

utses av den fakultet, dit ämnet
hör, de andra väljas av respon-

denten (författaren-försvararen)

;

tredje opponentens inlägg är nu-

mera blott en skämtsam parodi

på de föregåendes. Extra opposi-

tion från åhörarna är ock till-

låten. D. anordnas även av Stock-

holms och Göteborgs högskolor
samt Karolinska institutet. —
Dispute'ra, hålla en D.

;

tvista.

Dispy't (fr. dispute), ordstrid,

skarpt meningsutbyte.

Dlsraeli [diår8i'li 1. diSri'li].

1. Isaac D., f. 1766, d. 1848,

engelsk litteraturhistoriker, av
rik italiensk-judisk familj. Rik-
tade genom sina arbeten, av vilka

Curiosities of literature (1791

—

1834) är mest känt, uppmärk-
samheten på förut obegagnat
källmaterial. — 2. Benjamin
Disraeli, se Beacons-
f i e 1 d.

Diss, den medelst ett kors (tf)

en halv ton höjda tonen d; för-

växlas enharmoniskt med ess.

Disseke'ra (av lat. dis, isär,

och 8eca're, skära), i och för ana-

tomiskt studium metodiskt sön-

derdela djur- 1. människolik.
Subst. dissektio'n. Jfr O b -

d u k t i o n och Vivisektion.
Disse'nters (eng., av lat. dis-

sentVre, vara av olika mening),
se Främmande trosbe-
kännare.

Dissertatio'n (lat. disserta'-

tio), lärd avhandling, som göres
till föremål för disputation.

Disside'nter (av lat. disside'

-

re, skilja sig), benämning på pro-
testanter och reformerta i vissa
länder, särskilt i Polen under
15-, 16- och 1700-t.

DissimiIatio'n (av lat. dissi'-

milis, olik). Fysiol. Sönderdel-
ning (vanligen oxidation) av äm-
nen i protoplasman. Vid D. fri-

göres för cellens fortbestånd er-

forderlig energi. Jfr Ämnes-
omsättning. — Sprdkv.
Ljudförändring, bestående i två
lika, tätt på varandra följande,

ljuds förändring till två olikar-

tade, t. ex. nycklar av fsv.

lyklar, ital. Bologna av lat. Bo-
nonia. — Motsats assimila-
tion.

Dissipa'tor (av lat. dissipaWCy
skingra) 1. gitterskorsten,
skorstenskonstruktion, försedd
med radiella öppningar i muren
nära toppen, genom vilka vinden
kan spela in och utsprida röken.

-

D. avser att minska rökens skad-

liga inflytande på vegetationen
och användes förnämligast vid

rostugnar, glasbruk o. d. anlägg-

ningar.

Diss-iss, den medelst ett dub-
belkors (X) två halva toner

Dissipatorskorsten. (T.

ning.)
1 genomskar-
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höjda tonen d; förväxlas enhar-

moniskt med e.

Diss moll, molltonart med diss

till grundton och sex kors {$),

för f, c, g, d, a och e; parallell-

tonart till fiss dur.

Dissociatio'n (av lat. disso-

cia're, söndra). 1. D. kallas den
först av H. Sainte-Claire Deville

undersökta sönderdelning i enkla-

re byggda molekyler, som sam-
mansatta molekyler undergå, om
tryck och temperatur förändras

i viss riktning. Ändras tryck och

temperatur i motsatt riktning,

sker en återbildning av odissocie-

rade (osönderdelade) molekyler.

D. betecknar alltså den ena reak-

tionsriktningen av en omvändbar
kemisk reaktion (se d. o.). För-

hållandet mellan antalet dissocie-

rade molekyler och det ursprung-
liga antalet odissocierade mole-

kyler i en och samma gasmassa
benämnes dissociatiöns-
graden, vilken förändras med
tryck och temperatur, vanligen

så, att ökad temperatur och

,
minskat tryck medför ökad D. —

! Redan tidigt visste man att

vissa ämnen, t. ex. ammonimn-
klorid (salmiak), NH4CI, vid

högre temperatur hade en ab-

norm gastäthet och alltså icke

följde Avogadros lag. Förhållan-

det beror på D.; i det anförda
fallet dissocieras NH4Cl-mol6ky-
lerna i NHj- (ammoniak- )moleky-

j
ler och HCl-(klorväte-)moleky-

' ler, vilket kan visas experimen-
tellt, emedan de olika gaserna
kunna skiljas åt genom diffu-

sion. — Även fasta ämnen kunna
dissocieras, så t. ex. dissocieras

kalciumkarbonat, CaCO, (kalk-

sten) vid upphettning till omkr.
900" i kalciumoxid (bränd kalk),

CaO, och koldioxid, COj. — 2.

Elektrolytisk D. Enligt en
äldre uppfattning, formulerad

bl. a. av Grotthuss (1805),
sönderdelas vid elektrolys (s© d.

o.) av lösningar de lösta ämnenas
molekyler i elektriskt laddade
atomer och atomgrupper, som av
Faraday (1834) benämndes
ioner (grek. i'(m, vandrande),
emedan de vandrade mot elek-

troderna. Grotthuss ant(»g, att

den elektriska energi, aom för-

brukades vid elektrolysen, åtgick

till att upphäva den kemiska
affiniteten mellan de olika ato-

merna och atomgrupperna.
Clausius påpekarle dock
(1857), att sönderdelning vid

elektrolys äger rum redan vid

minsta mätbara spänningsskill-

nad mellan elektroderna och an-

tog därför, att i lösningen råder

ett rörligt jämviktsystem, så att

molekylerna vid stötar mot var-

andra och mot lönerna sönder-

falla i ioner, som emellertid i

lika stor utsträckning rekombi-
neras till molekyler. Det i lös-

ningen närvarande antalet ioner

vore enligt Clausius så litet, att

ionerna ej kunde påvisas på ke-

misk väg. Teorin upptogs och
utvecklades av Helmholtz
(1880), som antog, att samtliga
det lösta ämnets molekyler äro
dissocierade i ioner. I varje liten

volymdel av lösningen finnes till

lika antal positivt laddade katio-

ner och negativt laddade anioner
(så kallade, emedan de vid

elektrolys vandra till katoden,

resp. anoden), vadan ingen resul-

terande elektrisk laddning kan
påvisas i elektrolyten. Den ener-

gi, som förbrukas vid elektroly-

sen, åtgår enligt Helmholtz till

neutralisering av lönernas ladd-

ningar vid elektroderna. löner-

nas elektriska laddningar giva

dem helt olika egenskaper mot
de oelektrisKa molekylerna, eä

t. ex. hava i en lösning av na-
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triumklorid (koksalt) natrium-
ionerna icke de oelektriska na-

triummolekylernas benägenhet
att reagera med vatten, och
klor-ionerna sakna klorgasens
karaktäristiska lukt. — 1887
framlade S. Arrhenius (se

denne) den elektrolytiska disso-

ciationsteori, som blivit grund-
val för modern elektrokemi och
som gav gemensam förklaring pä
en hel del fenomen, vilka enligt

föregående åskådningar icke ägde
nägot inre samband. Arrhenius
hade förut genom studier av elek-

trolyters elektriska ledningsför-

måga kommit till slutsatsen, att

man mäste skilja mellan aktiva
och inaktiva molekyler, av vilka

endast de förra leda strömmen.
Sedan van't Hoff (1886) visat, att

gaslagarna kunna tillämpas även

pä utspädda lösningar (se O s -

mos), kunde Arrhenius genom
jämförelse mellan elektrolyters

osmotiska tryck och ledningsför-

måga framställa sin teori. Det
visade sig nämligen, att elektro-

lyterna ägde högre osmotiskt
tryck (och därmed större frys-

punktsnedsättning, se d. o.) än
det, som beräknas ur elektroly-

ternas koncentration och mole-

kylarvikt. Skulle van't Hoffs lag

gälla även för elektrolyter, måste
man antaga, att det lösta ämnets
molekyler spjälkats, så att flera

självständiga delar uppkommit
ur en molekyl. Arrhenius beräk-

nade ur fryspunktsnedsättningen

hos ett stort antal vattenlös-

ningar huru stor del av de lösta

ämnenas molekyler som måste
antagas ha dissocierats för att

van't Hoflfs lag skulle äga giltig-

het, och fann, att detta tal över-

ensstämde med den genom be-

stämning av ledningsförmågan

beräknade aktivitetskoefficienten,

d. v. 8. förhållandet mellan å ena

sidan antalet aktiva och å andra
sidan summan av aktiva och in-

aktiva molekyler. Härav drog
Arrhenius slutsatsen, att i elek-

trolyter en del av de lösta äm-
nenas molekyler äro dissocierade

i elektriskt laddade ioner, vilka

vid elektrolys förmedla transpor-
ten av elektricitet och genom
vilkas uppkomst det osmotiska
trycket ökas. Så t. ex. dissocieras

i vattenlösning klorvätet, HCl, i

positivt laddade väte-ioner, H+,
och negativt laddade klor-ioner,

Cl~. Båda slagen ioner äro lad-

dade med samma mängd elektri-

citet (se Elektrolys och
Elektroner), de äro elek-

triskt ekvivalenta envärda ioner.

Ioner, laddade med dubbla, tre-

dubbla o. s. v. elektricitetsmäng-

den, kallas tvåvärda, trevärda
o, s. v. Ferroklorid, FeClz, disso-

cieras i vattenlösning i tvåvärda
ferro-ioner, Fe++, och dubbla
antalet envärda klor-ioner. Fer-

riklorid, FeClj, dissocieras i tre-

värda ferri-ioner, Fe+++, och

tredubbla antalet envärda klor-

ioner. — Förhållandet mellan an-

talet dissocierade och det ur-

sprungliga antalet molekyler
kallas dissociationsgra-
d e n, och denna ökas med ut-

spädningen, så att den vid oänd-

ligt utspädda lösningar antager
värdet 1, d. v. s. att alla mole-
kyler då äro dissocierade. Disso-

ciationsgraden för en och samma
elektrolyt beror vidare i hög
grad av lösningsmedlet. — D:8
beroende av koncentrationen be-

stämmes hos svaga elektrolyter

med tillhjälp av massverkans
lag (se d. o. ) . Härvid gäller,

att förhållandet mellan å ena

sidan produkten av lönernas kon-

centration och å andra sidan de

odissocierade molekylernas kon-

centration är konstant. Denna
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konstant benämnes dissocia-
tionskonstanten (1. affi-

nitetskonstanten) och är ett mått

på elektrolytens D. och därmed
dess förhållande i kemiskt av-

seende. De flesta kemiska reak-

tioner äro nämligen ionreaktio-

ner, så t. ex. reaktionen mellan

en bas och en syra till bildning

av ett salt. En bas är en kemisk
förening, som i vattenlösning av-

dissocierar hydroxyl-ioner, under
det att en syra innehåller väte-

ioner. Sammanblandas t. ex. en
lösning av natriumhydroxid med
ekvivalent mängd klorvätesyra,

bildas av syrans väte-ioner och

basens hydroxyl-ioner vatten,

som är en mycket svagt disso-

cierad kemisk förening, under
det att de positiva natrium-
ionerna och de negativa klor-

ionerna kvarbliva oförändrade i

lösningen. Basens alkaliska och
syrans sura reaktion ha därmed
försvunnit, under det att den
neutrala lösningen visar natri-

um- och klor-ionernas karaktä-
ristiska reaktioner. — D i s -

s o c i e' r a, sönderdela.

Dissona'ns (av lat. dissona're,

av dis, isär, och sona're, ljuda),

j

missljud, kallas förhållandet mel-
lan toner, som tillhöra olika

klanger, ss. sekunder, septimor
och nonackord samt förminskade
och överstigande intervaller. Un-
der medeltiden räknades till D.
iiven terser och sexter.

Dissousgas [diso'-] (av fr.

dissoudre, upplösa), acetylengas,
löst i aceton (se A c e t y 1 e n)

.

Dista'l (av lat. dis, avsides,
3ch sta're, stå ), se Symmetri.

Dista'ns (fr. dista/nce), av-

5tånd. — Astr. Se Astrono-
miska koordinater. —
Öi8tan8e'ra, komma före,

ämna bakom sig.

Dista'nsminut, se Sjömil.

Di'stikon, plur. d i' s t i k a
(grek., tvåradig), verspar, bestå-

ende av en hexameter och en
pentameter.

Distingen, se Disabio t.

Distinge'ra (lat. disWnguere,
särskilja), utmärka framför
andra. — Disting e' rad,
skild från mängden, förnäm.

Disti'nkt (av lat. disWnguere,
särskilja), tydlig. — Distink-
t i o' n, åtskiljande, utmärkelse,
begreppsskillnad. — Distink-
t i' v, utmärkande.

Distinktionskorpral, i armén
före 1914 högsta underbefälsgra-

den (utom vid artilleriet). Se
F u r i r.

Di'stomum (av grek. dis, två
gånger, och sto'ma, mun), se

Sugmaskar.
Distorsio'n (av lat. dis, i sär,

och torque're, vrida), ledvrid-

ning; med smärta, svullnad och
ofta blödning förenad, våldsam
tänjning, ev. slitning av de en
led omgivande ligamenten, utan
att ledändarna råka ur sitt nor-

mala läge till varandra. Behand-
las med stillhet, våtvärmande
omslag och massage. Förväxlas
ofta med vrickning.

Distrahe'ra (lat. distraliere,

draga isär), avleda uppmärk-
samheten, förströ. — Distrait
[disträ'], fr., tankspridd. —
Distraktio'n, tankspridd-

het; förströelse.

Distribue'ra (lat. distribu'e-

re), dela ut, sprida; försälja

litterära alster mot provision.

Motsv. subst. distributio'n.
— Distribut ö'r, en som
distribuerar.

District [di'sstrikt], se Stor-
britannien, Förvaltning.

Distrfkt (av lat. distri'ngere,

spänna, draga åtskils), område:
oflficiell benämning på ett flertal

svenska förvaltningsområden, t.
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ex. inom post-, telegraf-, lots-,

tull- och skogsstaterna, vid stats-

banorna, väg- och vattenbygg-
nadsstyrelsen m. m. — Val-
distrikt, valområde vid riks-

dagsmannaval.

Ditei'sm (av grek. dis, dubbel,

och teo's, gud), tron på två
gudar. — D i t e i' s t, person,

som omfattar diteism.

v. Di'tfurth [-fort], Franz
Wilhelm, f. 1801, d. 1880,

frih., tysk folklorist, utgav flera

samlingar tyska folk- och soldat-

visor, bl. a. från 30-åriga kriget

och 1870—71 års krig.

Ditmarsken, ty. Dithmarschen,
s. delen av preussiska prov.

Schleswig-Holsteins kustområde
utmed Nordsjön, mellan floderna

Ejder och Elbe. D. består i v. av
ett bördigt, gräsbevuxet marsk-
land, delvis beläget under havs-

ytans nivå, i ö. av ett något hög-

re inland, till stor del skogbe-

växt. — Historia. D. har en
sachsisk-frisisk bondebefolkning,

som sedan gammalt med fram-
gång hävdat sin självständighet

gentemot grannarna. D. blev om-
kr. 800 en del av Karl den stores

rike (sedan Tyskland) och vid

mitten av 1000-t. underordnat
ärkestiftet Bremen. Efter en
tid av dansk överhöghet (1202

—

27) utbildades i D. en republi-

kansk fristatsförfattning, ehuru
D. formellt lydde under Bremen.
1474 gav kejsaren D. jämte
Holstein i förläning till Kristian
I i Danmark, men då dennes
söner 1500 skulle taga det i be-

sittning, ledo de ett blodigt ne-

derlag vid Hemmingstedt. 1559
intogs D. av Fredrik II av Dan-
mark och hans farbröder Hans
och Adolf av Holstein-Gottorp

;

de delade landet mellan sig. 1773

kom hela D. under danska kro-

nan, där det förblev till 1864.

Di'to (ital. detto, sagt), förk.

d:o, dylik, samma slags, samma-
lunda,

Ditters v. Dittersdorf, Karl,
f. 1739, d. 1799, österrikisk ton-

sättare. Bland D:s 28 operor och
operetter märkes Doktor und
Apotheker.

Di'ttmann, Wilhelm, f

.

1874, tysk politiker, led. av tyska
riksdagen 1912—18 och sedan
1920. D. medverkade vid bildan-

det av det oavhängiga socialis-

tiska partiet och var nov.—dec.

1918 medlem av den revolutio-

nära folkkommissarieregeringen.

Dityra'mb (grek. dityram-
hos), sång till vingudens ära,

som sjöngs av körer vid Dionysos-

festerna i Grekland och senare

erhöll en konstnärlig utbildning,

främst av Pindaros; hos Aristo-

teles m. fl. beteckning för all

slags korlyrik j i modernt språk-

bruk en av stark inspiration

buren lyrisk dikt, t. ex. andra
avdelningen av Tegnérs Svea.

Diu, ö på sydkusten av halvön

Kathiawar, Främre Indiska halv-

ön, tillhörande Portugal. 52 kv-

km. 15,000 inv.

Diure'tica (lat., av grek. dia',

genom, och u'ron, urin), urin-

drivande medel. D. användas vid

sjukligt minskad urinavsöndring,

i synnerhet om den är förbunden

med vattusot. Alla medel, som
höja hjärtats kraft, ss. digitalis,

kaffein, strofantus, öka urin-

mängden. — Diuret i' n (teo-

bromin med salicylsyrat natron)

är ett utmärkt mineralvatten,

mjölk, frukt, äpplesoppa äro

goda D. — Diure'tisk, urin-

drivande.

DiVe (förk. av lat. di'vide I,

dela!) på recept, anger, att det

hela skall delas i ett visst antal

delar, t. ex. i ett visst antal pil-

ler 1. pulver.
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Di'va (lat., den gudomliga),

firad skådespelerska 1. sångerska.

Diva'n, pers., register, arkiv;

diktsamling; statsråd, audiens-

gal; låg soffa utan ryggstöd.

Diverge'ns, skiljaktighet; av
I d i v e r g e' r a (fr. diverger) ,

skilja sig från varandra, taga
olika riktning.

Dive'rse (av lat. dive'rsus,

skiljaktig, spridd), varjehanda.

Diverti'kel (lat. diverWculum,
av de, bort, och ve'rtere, vända),
blindsäck.

Divertime'nto, ital. Se D i -

vertissement.
Divertissement [divärtis-

iraa'g], fr. (ital. divertime'nto)

,

I

nöje, förströelse. — 1. Beteckning
I för i en opera inlagd dans, enakt-

i

stycke för mindre orkester med
I solosånger och körer etc. — 2. Av
i flera satser hopfogat musikstycke
iför ett eller två instrument, vari

•satserna ej äga samma organiska
'samband som i suiten 1. sonaten.
— 3. Detsamma som potpourri.

DiVide et i'mpera!, lat.,

"söndra och härska!" (= över-

vinn motståndarna genom att

hetsa dem mot varandra), en ofta
tillämpad politisk grundsats.

Divide'nd, D i v i d e' r a, se

Division. Matem.

Dividi'vi, se Caesalpinia.
Divi'na comme'dia, L a D.,

se Dante Alighieri.
Divinatio'n (av lat. divina're,

förutsäga), förmåga att förutse
framtiden, aning. — D i v i n a -

t o' r i 8 k, anande, förutseende.

Divi's (av lat. divVdere, dela),

Dindestreck, bindestreckstyp. —
D i v i 8 i' b e 1, delbar, se Divi-
sion.

Divisio'n (lat. divVsio, del-

ling, indelning). Log. Framställ-
ling av omfånget hos ett begrepp
;enom angivande av desa reep.

arter. För att D. skall vara
logiskt oantastlig erfordras, att

en bestämd indelningsgrimd (fun-
dame'ntum divisio'nis) konse-
kvent fasthålles, att indelnings-

lederna {me'mbra divide'ntia)

ömsesidigt utesluta varandra, att

indelningslederna tillsammans re-

presentera samma omfång som
det begrepp {divi'sum), vilket

skall indelas, samt att D. inne-

håller en jämn, utan luckor eller

språng {sa'ltus) verkställd spe-

cificering av begreppets olika ar-

ter. — Matem. D. kallas den
till multiplikation inversa räkne-

operationen, genom vilken det tal,

kvoten, bestämmes, som är så-

dant, att produkten av det och ett

givet tal, d i v i' s o r n, blir lika

med ett annat givet tal, d i v i -

d e' n d e n. För att kurma d i v i -

d e' r a två godtyckliga hela tal

med varandra har man måst ut-

vidga talbegreppet genom infö-

randet av bråk (se d. o.). Då vid

D. av hela tal även kvoten är ett

helt tal, säges divisorn gå jämnt
upp i dividenden, och denna säges

vara divisi'bel 1. delbar
med divisorn. I motsatt fall kal-

las skillnaden mellan dividenden
och närmast mindre heltalsmång-
fald av divisorn rest. Divi-
sionstecknet är :. — Mil.

1. I n f a n t e r i - D., ofta blott be-

nämnd D., den minsta, av olika
truppslag sammansatta enheten.
Före världskriget bestod en D.
vanligen av två infanteribrigader

ä två regementen med samman-
lagt tolv bataljoner (i Ryssland
sexton), ett kavalleriregemente,

en artilleribrigad om sammanlagt
tolv lätta fältbatterier, special-

trupper, ammunitionskolonner
m. m. Under världskriget ned-

gick i brittiska, franska och

tyska arméerna D:s infanteri till

nio bataljoner, förenade i tre

il
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regementen (i Storbritannien kal-

lade brigader). Det gamla brigad-

förbandet slopades, i stället till-

sattes en chef för hela D:s inf.

Specialvapnen ökades. Denna or-

ganisation bibehålles i Frankrike
och Tyskland, under det att tolv-

bataljonsdivisioner återinförts i

Storbritannien. Ett antal divisio-

ner bilda en armékår (den

operativa enheten). I Sverige be-

nämnes D. arméfördelning
(se Armé sp. 662). — 2. Ka-
valleridivision, samman-
satt av 2—4 kavalleribrigader,

ridande artilleri och ev. cykel-

infanteri. — 3. Inom svenska ar-

tilleriet benämning å en enhet
närmast över batteri. Motsvaran-
de fr. groupe, ty. Abteilung. — 4.

Sjömilitär benämning å en enhet
krigsfartyg av samma klass. I

Sverige bilda tre å fyra pansar-

båtar (jagare, torpedbåtar etc.)

en D.

Divisionsgeneral (fr. general

de division), den högsta franska
generalsgraden.

Divi'sor, se Division.
Matem.

Dix, John Adams, f. 1798,

d. 1879, nordamerikansk politi-

ker. Tillhörde demokraterna och
blev 1861 Buchanans finansminis-

ter men slöt sig vid inbördes-

krigets början till unionens an-

hängare och förde militärt kom-
mando på nordstaternas sida.

1866—69 sändebud i Paris, 1873
—75 guvernör i staten New
York.

Dixelius-Brettner, Hildur,
f. Dixelius, f. 1879, förfat-

tarinna. Hennes förnämsta verk

är romantrilogin Prästdottern

(1920), Prästdotterns son (1921)

och Sonsonen (1922), en norr-

ländsk släktkrönika av kultur-

historiskt intresse.

Di'xi, lat,, jag har talat; an-
ger, att ett anförande är avslutat.

Di'xmuiden [-möjden] (fr.

Dixmude), stad i prov. Väst-
Flandern, Belgien, vid Yser. Före
världskriget 3,800 inv., 1920 450.— Under de blodiga striderna i

Flandern okt.—nov. 1914 ("kapp-
löpningen till havet") kämpade
de nyuppsatta tyska reservkårcr-

na mot belgare och franska ma-
rintrupper om D. Staden storma-
des 10 nov., men tyskarna kunde
ej framtränga över Yser. Där-
efter låg D. ända till okt. 1918
i främsta stridslinjen.

Dja'bal, arab., berg; ingår i

namn på bergstoppar.

Djabal al-Tarik, Tariks berg,

arab. namn på Gibraltarklippan.

Djagatai', d. 1241, son till

Djingis khan, efter dennes död \

härskare i Väst-Turkestan (riket

1. khanatet D.). Den i vissa trak-

ter talade turkiska dialekten kal-

las D.

Dja'mi, Nureddin Abd^
ar-Rahman, f. 1414, d. 1492,

Persiens siste store författare.

Hans lyrik finnes samlad i tre

divaner. Av hans episka verk ;

märkas Jusuf och Suleika, en t

poetisk berättelse, och Beharistan
(Vårträdgården), en efterbild-

ning av Sadis "Gulistan" (Rosen-

gården).

Djämna, se J u m n a.

Dje'mal pasja, Ahmed, f.

1872, d. 1922, turkisk general.

D. deltog i förberedelserna för

den ungturkiska revolutionen

1908, var 1909—11 generalguver-

nör i Adana och 1911—12 i Bag-
dad samt 1913 militärguvernör
i Konstantinopel. 1914 blev D.

marinminister, var 1915 chef för

den turkiska armé, som sändes

mot Suezkanalen, blev s. å. ståt-

hållare i Syrien och ledde en tid

försvaret av s. Palestina. 1917—
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18 var D. krigsminister, måste

vid räfsten med ungturkarna vid

krigets slut fly och dömdes från-

varande till döden. D. utsågs se-

nare till militär rådgivare vid

afghanska armén men mördades,

innan han tillträtt denna post.

Djenne, stad i Franska Sudan,

vid en biflod till Niger. Viktig

handelsplats. 5,500 inv.

Djerba, fruktbar ö i Lilla

iSyrten, utanför kusten av Tunis;

under antiken "lotusäternas ö".

jC:a 1,000 kvkm.

I

Djerid, S j o 1 1 a 1 - D., salt-

j träsk i s. Tunis, omkr. 5,000 kv-

lan., ligger c:a 15 m. lägre än
lavsytan. D. skiljes från Lilla

Syrten genom en smal landtunga
IV några tiotal mts höjd. Ytan
äckes vanligen av ett mer eller

nindre tjockt saltlager.

Djibuti, D j i b o u t i, huvud-
;tad i Franska Somaliland, an-

lagd 1888. Kolonins viktigaste

lamn. Järnvägsförbindelse med
^ddis Abeba. 8,370 inv., varav
150 européer.

Djidda, hamnstad (till Mecka)
Hidjaz, vid Röda havet, 75 km.

'. om Mecka. Stor sjöfart. Mu-
lammedansk vallfartsort ("Evas
:rav"). 20,000 inv.

Djilolo, se Halmahera.
Dji'ngis khan, f. 1162, d.

227, mongolisk erövrarfurste,

ette urspr. T e m u d j i n. D.
yckades omkr. 1200 förena de
lellan Bajkalsjön och Amurflo-
en levande mongolstammarna
nder sitt välde; underkuvade
ärefter närboende turkiska
tammar, vilkas kultur vann in-

teg bland segrarna, och blev
206 utropad till "storkhan"
led namnet D. 1213—19 erövra-
e D. det av en tatarisk släkt
ehärskade nordkinesiska riket
,med Peking). De mongoliska
orderna vände sig nu mot väs-

i-^S^TiW^^^^.

Djingis khan på sin tron. Miniatyr ur
en Djagataihandskrift.

ter och störtade det blomstrande
muhammedanska riket Kovares-
mien (se d. o.) i Turkestan,
varvid de rika städerna Samar-
kand, Buchara och Khiva ödela-

des. Sedan Indiens norra provin-

ser hemsökts, fortsatte de på
1220-t. under Dra söner över

Kaukasus till Krim, där de ryska
furstarna besegrades. D. dog på
återvägen från ett ofullbordat
angrepp på v. Kina. Hans välde
delades mellan sönerna. — D.,

som kallats världshistoriens

störste erövrare, saknade dock
varje statsbildande förmåga och
hans framfart var grymt och
meningslöst förstörande. Se vi-

dare Mongolerna.
Djinn, arab., andeväsen, de-

mon.

Djof, d j a u f, d j u f, arab.,

mage 1. urholkning, ingår ofta i

namn på orter, belägna i sänkor
i terrängen.

Djonk, se J u n k.

Djumna, se J u m n a.

Dju'ngel (eng. jungle), be-

L o X. III.
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Djupborrning. T. v. sandpump, t. h.

säokborr.

nämning på indisk urskog, sär-

skilt sådan med tät undervegeta-
tion av buskar, bamburör och
lianer.

Djupafors. 1. Vattenfall i

Ronnebyån, 3 km. n. om Ronne-
by. — 2. Trämassefabrik, till-

hörig Djupafors Fabriks a. b.,

driven av vattenfallet D.

Djupbergarter, plutoniska,
abyssiska bergarter, erup-
tiva bergarter, vilka bildats ge-

nom magmats ytterst långsamma
stebiing under mycket starkt
tryck, d. v. s. på stort djup under
jordytan. D. ha härigenom blivit

kristalliniska och mer 1. mindre
grovkorniga. D. ha kommit i da-
gen först efter borteroderandet
av överliggande bergarter. Exem-
pel på D. äro granit, gabbro,
diorit m. fl.

Djupborrning, borrning av
djupare hål än sådana, som van-
ligen användas för anbringande
av sprängladdningar. D. begag-

nas för undersökning av bygg-
nadsgrund 1. malmförekomster,
vattenlänsning eller igensättning

av arbetsrum i gruvor o. s. v. —
I lösa jordarter och i mjuka
berga/rter kunna roterande verk-

tyg med skovelformigt 1. spiral-

vridet skär begagnas. Prov av
den genomborrade jord- 1. berg-

arten fastnar på borrverktyget

1. upphämtas med en s a n d -

pump, en stålcylinder, nedtill

försedd med en kulventil. I myc-
ket lösa jordlager användes
stundom säckborr. I fin sand

kan borrning ske genom neddriv-

ning av tvenne koncentriska rör.

I det inre nedpressas vatten, som
lösgör sanden och för den med
sig upp genom det yttre röret.

— I härda bergarter användes

stötborrning och diamantborr-

Biamantborrmaskin med pump ooh motor.
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ning. Vid stötborrningen får en

mejsel falla mot berget, varur

den för varje slag stöter av några
flittror. Mejseln är upphängd i

stänger {stångborrning) 1. i

lina (linborrning) och får

oftast falla fritt; stängerna 1.

linan bära endast fångapparater,

som upplyfta mejseln efter sla-

gen. Borrmjöl och stenflittror

bortskaffas genom att uppslam-
mas i vatten, varefter slammet
upphissas med sandpumpen. Lin-

borrningsmetoden är den vid

brunnsborrning oftast använda.
Vill man ha större, samman-
hängande prov av den genombor-
rade bergarten, användes dia-

manthorrnmg, som kan ske i

godtycklig riktning, medan man
med stötborrning endast kan
borra nedåtriktade vertikala hål.

Verktyget vid diamantborrning
är borrkronan, en ihålig

stålcylinder, i vars ena ända äro

insatta svarta diamanter (darbo-

nados) och som under borrning-
en pressas mot berget och kring-

vrides. Diamanterna avnöta ber-

get, så att en ringformig fördjup-

ning uppstår, inom vilken kvar-
står en cylindrisk kärna, som
upptages i ett bakom borrkronan
fastgängat kärnrör. Är berget
genomsatt av sprickor, sönder-

faller borrkärnan i smärre styc-

ken, i annat fall begagnas sär-

skilda kärnbrytare. Borr-
kronan med kärnröret fastgängas

Diamantborrkrona (t. 7. löre, t. h. etter
insättningen av diamanterna).

i ändan av en borrstång, som
är sammansatt av kortare borr-
rör och vrides runt av en
borrmaskin; borrkronans
tryck mot berget regleras av en
hävarm, tryckstången.
Spolvatten tillföres genom borr-

rören. I mjukare bergarter kan
diamantborrkronan ersättas med
en fräs av stål. — I Sverige an-

vändes niunera uteslutande ma-
skiner av Creelius* typ, tillver-

kade av Svenska Diamantberg-
borrnings a. b. Borrhålens dia-

meter är 56, 46 1. 36 mm., mot-
svarande en kärndiameter av
lesp. 42, 32 och 22 mm. Borr-
maskinerna drivas numera av
motor; kronan roterar med 100
å 150 varv per min., motsvarande
ett borrat djup av c:a 2 dm. i

timmen. — Det djupaste borr-

hålet i Europa (2,240 m.) finnes

i Czuchow, Ober-Schlesien. Det
överträffas av ett 2,424 m. djupt
hål vid Clarksbury, Väst-Virgi-

nia, För. Stat. I Sverige är det

djupaste borrhålet "Zenobia II"

vid Kirunavaara (847 m.). —
Djupborrhålens lutning och rikt-

ning kunna numera bestämmas
med självregistrerande appara-
ter.

Djupbrytning, se Gruv-
brytning.
Djupgående, avståndet mellan

vattenlinjen och ett fartygs dju-

past liggande punkt. Ligger far-

tyget lika djupt akter- som förut,

säges det ligga "på jämn köl",

ligger det djupare förut än ak-
terut, säges det ligga "på näsan",
och ligger det djupare akterut
än förut, är det "aktersatt".

Styrlastighet är skillna-

den mellan djupgåendet akterut
och förut. D. utmärkes medelst
amningen, siffror, inhuggna
i för- och akterstävarna, stundom
även på fartygets mitt, så att
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deras underkanter ange det djup-
gående (i dm. 1. eng. fot), siffran

anvisar.

Djupkultur, bearbetning av
åker- och trädgårdsjord utöver
vanligt plog- 1. grävningsdjup.
Jfr Alvluckring.

Djupplog, detsamma som alv-

plog.

Djuptryck, se Fotogra-
vyr.

Djupviken, municipalsamhälle
i Holmsunds skn, Västerb. 1.

515 inv.

Djur, Anima'Ua, en grupp
organismer (om skillnaden mel-
lan D. och växter, se Orga-
nism), omfattande över 600,000
nu levande arter (jfr Pale-
ontologi). D. indelas numera
på följande, i huvudsak allmänt
antagna sätt (ev. förekommande
sv. namn inom parentes)

:

PROTOZO'A (encelliga D. 1. urdjur)
METAZO'A (flercelliga D.)

Coelentera'ta (kavltetsdjur)
Planulol'dea
Bpongia'rla (svampdjur)
Gnida' ri a (nässeldjur)
Cteno'phora (kammaneter)

Coelo'mata
Protosto'mia

Scole'cida (lägre maskar) -

Anneli'da (ringmaskar)
Arthro'poda (leddjur)

Mollu'sca (blötdjur)

Tentacula'ta
Deuterosto'mia

Coelomo'pora
Enteropneu'sta

Echinode'rma (tagghudingar)
Homaloptery'gia
Chaeto'gnatha (pilmaskar)

Ch.ordo'nia

Tunica'ta (manteldjur)
Acra'nia (lansettflsk)

Vertebra'ta (ryggradsdjur).

De i tab. med samma stil satta

namnen äro namn på grupper av
samma systematiska enhet (se

Systematik). För ytterli-

gare indelning samt karaktäri-
stik, se under namnen 1. därifrån
gjorda hänvisningar. — Anima'-

lia evertel)ra'ta, evertebra'-
t e r 1. ryggradslö&a D. kallas alla

icke-ryggradsdjur, en indelning,

som dock saknar vetenskapligt-

systematiskt värde. — Jfr Zoo-
logi.

Djura, kapellförs. till Leksand
(se d. c).

Djurdyrkan, se D j u r k u 1 1.

Djurelektricitet, av djur, ss.

darrål, darrockor och darrmal,
alstrad elektricitet. Jfr Elek-
triska organ.

Djurgeografi, zoogeografi,
vetenskapen om djurens olika

geografiska utbredning. Art- och
individantal växla i olika trak-

ter. En del djurformer, k o s m o -

p o 1 i t e r, äro spridda över näs-

tan hela jorden, andra ha endast
begränsad förekomst (jfr Ende-
misk). För att förklara nuv.

utbredning måste först djurty-

pernas olika förmåga att vandra
från en trakt till en annan stu-

deras. Hav, floder, bergskedjor,

öknar etc. kunna därvid vara
oöverstigliga barriärer. Särskilt

lägre djur kunna dock passivt

transporteras långa sträckor med
vind, flytande trädgrenar, isberg

m. m. Stor roll spela givetvis

även djurens acklimatisationsför-

måga, tillgången på näring, kli-

matförhållanden o. d. Dessa fak-

torer äro dock ej tillräckliga att

förklara t. ex. att djurformer,

tillhörande samma grupp, an-

träffas på vitt skilda delar av

jorden (t. ex. pungdjur i Ame-
rika och Australien). Hänsyn
måste även tagas till utbred-

ningen under tidigare geologiska

perioder, enär dels klimatet, dels

fördelningen mellan land och

hav varit underkastade stora för-

ändringar. Fynd av t. ex. fossila

pungdjur, elefanter och noshör-

ningar i Europa visa, att djuren

tidigare haft en annan utbred-



393 Djurgården—Djurgårdsstaden 394

ning än nu. En av Dra viktigaste

uppgifter är därför att utreda

den historiska utvecklingen ej

blott av djurens spridning frän

sitt ursprungliga utvecklings-

centrum utan även av kontinen-

terna. Världsdelar, som nu äro

vitt skilda, måste antagas förr

stått i olika, temporära förbin-

delser med varandra genom s. k.

landbryggor. Närmast av

praktiska skäl har jorden inde-

lats i djurgeografiska regioner

med karaktäristiska (särskilt

däggdjurs- och fågel-) faunor.

N ot o g e' a: Australien och
Oceanien ; N eo g e' a: Central-

och Syd-Amerika; Arctoge'a,
uppdelad i underavdelningar,

likaledes kallade regioner

:

etio'piska: Afrika s. om Sa-

hara, s. Arabien, Madagaskar;
indiska: Indien, s.ö. Asien,

ostindiska öarna t. o. m. Celebes;

hola'rktiska, uppdelad i

neaWktiska: Nord-Amerika; pa-

lea'rktiska: Europa, övriga delar

av Asien, Afrika n. om Sahara;
a'rktiska: nordpolstrakterna;

a/nta'rktiska området: sydpols-

trakterna. Se Havsfauna,
Polarländer, Sötvattens-
fauna samt världsdelarnas

djurvärld. Jfr Autokton, Bi-
polär och Relikt.

Djurgården, K u n g 1. Djur-
gården, administrativt område
av Stockholms stad, begränsat i

s.v. av stadens planlagda del, i

övrigt av Saltsjöinloppet till

Stockholm, Lilla Värtan, kanalen
vid Ålkistan och Brunnsviken.
1,270 har. Namnet D. användes
vanl. om s. delen, den genom
Djurgårdsbrunnsviken
och Djurgårdsbrunns-
kanalen avgränsade ön, som
fordom bar namnet Valmunzö
(intill 1800-t. Valdemarsön; 250
bar). D., som på 1600-t. blev

kunglig jaktmark, står alltjämt

"under K. M:ta enskilda disposi-

tion" med särskild förvaltning

under riksmarskalksämbetet.
Större delen bibehålles som
skogspark, men stora områden
ha upplåtits för offentliga, kom-
munala och enskilda anläggning-
ar. På ön lät Karl XIV Johan
bygga lustslottet Rosendal, och

på senare tid ha en mängd villor

uppförts. I övrigt märkas veten-

skapliga och kulturella institu-

tioner, sjukhus, kaserner, nöjes-

etablissemang m. m. Från D. ha
i förvaltningshänseende avskilts

två på området uppvuxna sam-
hällen. Hjorthagen med Värta-

hamnen och frihamnen samt den

s. k. Djurgårdsstaden på öns

västsida. — Redan på 1600-t. var

D. en omtyckt plats för huvud-
stadsbornas friluftsnöjen och har

så förblivit, särskilt de av Bell-

man besjungna nejderna på Val-

demarsön och vid Fiskartorpet.

Djurgårdsstaden kallas en på
Djurgårdsöns (Valdemarsöns)

västsida belägen stadsdel av
Stockholm, ingående i Oskars för-

samling. Omkr. 1,000 inv. Upp-
vuxen på 1730-t. kring Lodsachs

skeppsvarv, har D. bevarat en

synnerligen helgjuten ålderdom-

lig prägel.
———————,..»-^.«^ "

111
WS^^ ^H

v^^n
Gatubild från Djurgårdsstaden.
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Djurklon [-klo], Nils Ga-
briel, f. 1829, d. 1904, frih.,

folklorist. Förutom åt en livlig

social och politisk verksamhet
(bl. a. genomdrev han Hjälma-
rens sänkning) ägnade sig D. åt

forn- och folkminnesforskning

och utgav ett flertal bidrag till

Närkes språk- och kulturhistoria.

Mest bekanta äro hans Sagor och

äfventyr (1883).

Djurkol erhålles vid förkol-

ning av animaliska ämnen. D.

absorberar lätt gaser, illaluktan-

de ämnen, färger m. m. och
användes såsom avfärgnings-

medel, t. ex. vid sockerraffinering.

Djurkretsen 1. Zodiaken
(av grek. zo'dion, litet djur), en

från babylonierna härstammande
benämning på ett ekliptikan om-
givande, 16° brett bälte av stjärn-

himmeln, inom vilket solens,

månens och planeternas skenbara
banor befinna sig. Forntidens

astronomer indelade D., från vår-

dagjämningspunkten räknat, i

tolv lika stora zodiakaltec-
k e n 1. "hus", benämnda efter

närliggande stjärnbilder, näm-
ligen Väduren, A'ries {(pff Y)
Oxen, Tan'rus (,iw* ö ), Tvil-
lingarna, Ge'mini (ti [] ),

Kräftan, Ca'ncer (-«€ 63),

Lejonet, Le'o {ttt y) Jung-
frun, VVrgo (1^ vrO, Vågen,

Djurkretsen i Hatortemplet i Dendera.

LVhra (^ ':^^ Skorpionen,
8co'rpius (^ TU), Skytten,
Sagitta'rius (^ i), Stenboc-
ken, Caprico'rnus (^ ^ ), Vat-
tumannen, Aqua'rius (/^ »a),

och Fiskarna, Pis'ces {-^ Q ).

Solen befinner sig en månad in-

om varje tecken, 21 mars—20
april i Vädurens o. s. v. På
grund av vårdagjämningspunk-
tens precession (se d. o.) är solen

numera 21 mars icke i Vädurens
stjärnbild utan i Fiskarnas.

Djurkult 1. djurdyrkan
förekommer allmänt hos primi-

tiva stammar men möter under-

stundom också i vissa former hos
kulturellt mer utvecklade folk.

Från början riktande sig på de i

naturen levande djuren och fram-
sprungen ur känslan av dessas

överlägsenhet eller egenart i ett

eller annat hänseende (dyrkan

av farliga, listiga, till utseendet

påfallande 1. eljest egendomliga
djur), omfattar D., då män-
niskorna nått ett högre odlings-

stadium, framför allt de med dem
förbundna eller deras liv uppe-

hållande djurarterna. I alla dessa

fall är det djurarten som sådan,

i vilken en hemlighetsfull makt
bor. Då gudsföreställningen vi"

dåre utvecklats, kvarlever D.j

understundom i annan form 1. i^

vissa rester: guden inkarneras i

vissa exemplar av ett visst djur-

släkte (jfr Apistjuren) 1.

framställes såsom delvis män-
niska, delvis djur (så de flesta

egyptiska gudarna) 1. får ett

visst djur ss. attribut. Drs
klassiska land äro Indien och

Egypten. Se vidare Totemism.
Djurläkare, se Veterinär.
Djurplågeri, se Djur-

skydd sp. 400 f.

Djurröd, socken i Kristianst.

1., jämte Träne pastorat i Lunds

stift. 730 inv.

y
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Djursaga, en skämtsam berät-

telse, där djuren uppträda talan-

de och handlande som människor.

D. förekommer i mer eller mindre
betydande utsträckning hos alla

folk. Sin äldsta kända utform-
ning fick D. i den grekiska

djurfabeln (se Fabel),
vari mänskliga lyten och dårska-

per gisslades. Från Indien, dit D.
troligen nått från Grekland, äro

talrika D. kända. Många av de

8. k. jatakas (berättelser ur
Buddhas liv under tidigare

existenser) äro i själva verket

ingenting annat än D., i vilka

en religiös eller moralisk tendens
inlagts. Under medeltiden blevo

D. mycket populära i Europa.
Huvudpersoner voro räven och
vargen, "Reinhard" (Reinecke)

och "Isengrim"; den förstnämn-
de, som i D. karaktäriseras ge-

nom sin listighet, blev framför
allt den figur, kring vilken sa-

gorna grupperades. Utgående
från den på latinska hexametrar
av en fransk munk på 900-t. för-

fattade Wcbasis cuju'sdam cap-

Wvi, blomstrade D. särskilt i

gränsländerna mellan Frankrike
och Tyskland. I Frankrike sam-
lades omkr. 1200 de olika räv-

sagorna till Renard frangais,

som omfattar 30,000 verser. Den
konstnärligaste bearbetningen
gjordes av holländaren Willem
omkr. 1250, vars bok vid 1400-t:s
slut trycktes på holländska och

tyska och spreds i stora upplagor
(sv. uppl. 1621).

DJURSHOLM

Skala 1-60000j^

Initialer till Magnus Erikssons landslag
med motiv ur djursagan (Storken och

räven).

Djursdala, socken i Kalmar 1.,

jämte S. Vi pastorat i Linkö-
pings stift. 915 inv.

Djursholm, stad i Sthlms 1.,

belägen vid Stora Värtan, c:a 10
km. n. om Stockholm. D. är en

"trädgårdsstad" och får på grund
av den uppgjorda stadsplanen
aldrig bebyggas enligt "slutet"

byggnadssätt utan skall alltid

bibehålla sin natur av villastad.

Industriella anläggningar tillåtas

icke. Judiciellt lyder D. under
landsrätt (Södra Roslags dom-
saga), och i kyrkligt hänseende
hör staden till Danderyds för-

samling. Samskola med dimis-

sionsrätt. Grenom en Stockholm

—

Rimbo järnvägs a. b. tillhörig

elektrisk järnvägslinje står D. i

täta dagliga järnvägsförbindelser

med Stockholm. 5,115 inv. — D.
var fordom ett stort adelsgods,

som på 1500-t. kom i ätten Ba-
ners ägo. Då byggdes D:s slott,

som på 1650-t. ombyggdes och

på 1890-t. restaurerades. 1889
såldes godset till "Djursholms
aktiebolag**. D. blev 1900 köping
och 1914 stad.

Djursjukvård, se Veteri-
närvetenskap.
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Djurskydd, en till sin ur-

sprungliga innebörd huvudsakli-

gast ideell rörelse, som har till

ändamål att genom upplysning
o. d. väcka intresse för djuren, de-

ras behov och lidanden samt sinne

för människornas plikter mot
djuren. De första djurskyddsför-
eningarna bildades i England i

mitten av 1820-t. I Sverige räknas
rörelsens uppkomst från 1870,

då Strängnäs djurskyddsförening
bildades. Svenska alhn. djur-

skyddsföreningen tillkom 1875,

Djurvännernas nya förening och
Nordiska samfundet 1882, Sven-
ska allm. kvinnoföreningen till

djurens skydd 1885 o. s. v. Djur-
skyddsföreningarnas antal upp-
går 1923 till 145, spridda över

hela landet. Därtill komma 230
kommunala djurskyddsnämnder.
Flertalet svenska djurskyddsför-

eningar sammanslöto sig 1897 till

De svenska djurskydds-
föreningarnas central-
förbund för vinnande av större

enhetlighet i arbetet (134 för-

eningar 1923). — Detta arbete är

inriktat på upplysningsverksam-
het, särskilt bland barn och ung-
dom, på åstadkommande av bätt-

re anordningar vid djurtranspor-

ter, slakt och hästhandel, fågel-

skydd, avskaffande av menage-
rier m. m. Genom inspektörer

söka föreningarna vaka över dju-

rens behandling och vård samt,
där rättelse härutinnan på annat
sätt icke står att vinna, lagligen

beivra förekommande djurplå-

gerifall. Vidare ha anordnats

kostnadsfria slaktkurser, utde-

lats moderna slaktapparater,

uppförts väntstallar vid järn-

vägs- och ångbåtsstationer samt
beretts tillfällen till djurens vatt-

ning å gator, torg och landsvägar
m. m. De större föreningarna ha
särskilda kontor, djurskydds-

byråer, där allmänheten kan
få upplysningar och råd i

djurskyddsfrågor. Svenska allm. ^
kvinnoföreningen till djurens M
skydd och Malmö djurskyddsför- 1
ening ha i resp. Stockholm och
Malmö upprättat anstalter för

smärtfritt avlivande av mindre
husdjur. Nordiska samfundet har
dessutom till specialuppgift be-

kämpandet av det vetenskapliga
djurplågeriet (vivisektionen). —
Centralförbundets strävanden ha
framför allt gått ut på att genom
lagstiftningsåtgärder motverka
djurplågeriet. Lagstiftningen på
detta område har sitt ursprung i

England. I Sverige straffbelades

misshandel av djur först genom
en k. förordning av 21 dec. 1857
och sedan i gällande strafflag av

1864, vilken i detta hänseende
skärpts genom flera ändringar.

1921 erhöll den s. k. "djurskydds-

paragrafen" (kap. 18, § 16) sin

nu gällande lydelse. 1921 utkom
även lag om rätt för polismyn-

dighet att under vissa förutsätt-

ningar och i viss ordning om-

händertaga djur. Vidare kun-

na antecknas saxförbudet av

1912, delvis upphävt, samt mena-

geriförbudet av 1916, som dock

tarvar en komplettering. Genom
vinnande av prejudikat på straff*,

lagstiftningens område har för-

sökts att motarbeta en del miss-

förhållanden, såsom olämplig

tjudring vid djurens betesgång

(nickhällning m. m.), taggtråds-

stängsel, kupering av hästsvan-

sar, vanvård av djuren vid strej-

ker m. m. — Ett världsförbund

till skydd för djuren och mot

vivisektionen bildades i Paris

1000, och vid dess kongress i

Frankfurt a. M. 1903 överlämna-

des högsta ledningen av detsam-

ma för en tid av tre år åt Nor-
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diska samfundet. Se vidare

Röda Stjärnan.
Djursten, fyr vid öreprunds-

grepen på v. sidan av Gräsön.

Djursätra, brunns- octi badort

i Värsås skn, Skarab. 1., ung. 1

mil från Igeltorps järnvägssta-

tion på Skövde-Karlsborgsbanan.

Tre källor med järnhaltigt vat-

ten finnas. D. äges av D. Brunns-
och Badinrättnings a. b.

Djurö. 1. Socken i Sthlms 1.,

jämte Möja och Värmdö pastorat

i Uppsala stift. 1,120 inv. — 2.

Lantegendom med kvarn och
lastageplats i Dagsbergs skn vid
Bråviken. Kvarnen tillhör Kvarn-
a. b. J. G. S.

Djurö skärgård, belägen i Vä-
nern, s.ö. om Värmlands näs.

Djäkne (lat. dia'conus, diakon)

,

fordom lärjunge i gymnasieklas-
serna. Jfr Ärkedjäkne.

Djävul (av grek. dia'J)olös,

förtalare, med vilket ord Septua-
ginta återger det hebr. satan,

vedersakare, åklagare), det ondas
princip personifierad. Tron på
onda 1. skadliga andar förekom-
mer i alla primitiva 1. antika
religioner. I D. utformas en prin-

cipiell och personlig motsats på
det sedliga området till Gud, det
godas makt. Första gången en
sådan motsats utpräglats synes
vara hos Zarathustra (se d. o.).

För G. T. är den så gott som
okänd. På två av de ställen, där
den hebreiska termen satan mö-
ter såsom beteckning för ett över-

sinnligt väsen (Sak. 3 och Job.
1—2), är detta ord ännu en
titel, som tillkommer en av
änglarna ("Guds söner"), vilken

I har såsom sin speciella uppgift,
I visserligen också såsom sitt livs-

I element, att anklaga männi-
skorna inför Gud 1. att sätta

I dem på prov. I 1 Krön. 21: i

är satan däremot använt ss.

Djävulen frestar den helige Antonios.
Detalj av altarmålning i stiftskyrkan i

Xanten.

egennamn. Inom den efterkano-

niska förkristna judendomen
möter emellertid dualismen klart

utpräglad: gent emot Guds rike

träder här i ett flertal skrifter

det ondas rike under en personlig

ledare, av olika författare be-

nämnd på olika sätt. Till denna
utveckling torde inverkan från

parsismen ha bidragit. Från
judendomen tager sedermera kris-

tendomen dualismen i arv, till en

början alltjämt med växlande
namn för D. : Beelsebul, Beliar

(se dessa ord), framför allt emel-

lertid Satan, diaholos, och någon
gång (jfr Upp. 12: lO) med ett

eko av den gamla åklagartanken

;

från judendom och kristendom
går den vidare till islam. Under
medeltiden utformas D:s gestalt

groteskt och delvis humoristiskt.
D. förekommer sålunda omväxlan-

de med jättarna i skämtsagorna,

där han alltid överlistas, och i

medeltidsdramat instickas djä-

vulsupptåg mellan de allvarliga
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scenerna. Med upplysningstiden

kom principiell kritik och livlig

litterär polemik mot föreställ-

ningen om D. I nutiden fortlever

väl D. ännu i starkt folklig 1. av
Bibeln direkt inspirerad religiosi-

tet men har eljest undanträngts
1. i varje fall spiritualiserats. —
Medeltidens groteska uppfatt-

ning av D. går igen i konsten,

där han framställea under en del-

vis burlesk och gycklande form.

Endast den upprätta gestalten är

mänsklig; dess delar äro sam-
manplockade av fantastiska

djurlemmar. Ofta äro ansikten

placerade här och var på krop-

pen. I nyare tid får D. den de-

moniska karaktär, som han bibe-

hållit in i våra dagar.

Djävulsbibeln, G i' g a s 1 i -

b r o' r u m (lat., bokjätten) , en

numera i Kungl. Bibi. i Stock-

holm förvarad pergamentshand-
skrift, omfattande 309 blad, 49

cm. breda och 89 cm. höga. D.,

som torde vara skriven i Böhmen

Sida ur Djävulsbibeln (Kungl. Bibi.).

omkr. år 1200, sannolikt i klost-

ret Podlaöiz, innehåller ett antal
olika skrifter. Gamla och Nya
testamentet (i en texthistoriskt

delvis särdeles intressant latinsk

övers.), Josephus' Judiska histo-

ria, Isidorus* Etymolo'giae, Cos-

mas' Böhmiska krönika, ett ka-

lendariuna m. m. Skriften är en

tydlig minuskel med ett fåtal för-

kortningar; initialerna äro ut-

målade i rött och blått, dock utan
högre grad av konstnärlighet. I

svensk ägo kom D. vid storm-

ningen av Prag 1648. — Namnet
härledes av en i D. befintlig, yt-

terst grotesk bild av djävulen,

vilken enligt sägnen varit med-
hjälpare vid arbetet åt den munk,
som utfört handskriften.

Djävulsbjörn, se Rovpung-
d j u r.

Djävulsfikon, seArgemone.
Djävulsrockor, se örnroc-

kor.
Djävulsön, ö utanför kusten

av Franska Guyana, c:a 50 km.

n.v. om Cayenne; använd som
statsfängelse. Jfr D r e y f u s

processen.
dl., förk. för deciliter.

dm., förk. för decimeter.

D. m., förk. av de'stra ma'no,

ital., högra handen.

Dmitrij, se DimitrlJ.
D moll, molltonart med d till

grundton och ett b för h; paral-

lelltonart till f dur.

DmoVski, Roman, f. 1864,

polsk poUtiker. D., som 1906—09

var medlem av ryska riksdiunan,

har grundat polska nationaide-

mokratiska partiet, verkade un-

der världskriget ivrigt för Polens

skiljande från Ryssland, bl. a.

som chef för polska national-

1

kommittén i Paris, och var 1919
j

chef för polska fredsdelegationen i

i Paris. -
I

Dnjepr, Europas till längden
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tredje flod, upprinner s. om
Valdaihöjderna i v. Kyssland,

c:a 280 m. ö. h. D. mottar från

höger bifloderna Beresina och

Pripet samt från vänster Desna;
utmynnar i Svarta havet. Längd
jmkr. 2,200 km., flodområdets

areal över 500,000 kvkm. D. och

j
dess bifloder äro i stor utsträck-

ning segelbara; huvudfloden dock

med svårighet på en sträcka i

mellersta loppet nedanför staden

I

Jekaterinoslav, där den avbrytes

I
av en rad forsar (ry. poro'g). D.

I

står i förbindelse med Weichsels

flodområde (Dnjepr—Bugkana-
len), ävensom med Njemen och

Diina och därigenom med Öster-

sjön.

Dnjestr, flod i s.ö. Europa,
upprinner i mellersta Galizien på
Karpaternas nordsluttning och

1 utmynnar i Svarta havet. Bland
dess tillflöden märkas Sereth och
Strypa. Trots sitt jämförelsevis

snabba lopp är D, segelbar långa
sträckor. Längd c:a 1,400 km.,

flodområdets areal 77,000 kvkm.

D:o, förk. för dito.

Do'bbel, spel med tärning eller

kort; motsv. verb d o b b 1 a.

Dobera'n, stad i Mecklenburg-
Schwerin, belägen några km. från

Doberan. Kyrkan fri\n östor.

Östersjön. Badort med järn- och
svavelhaltiga hälsokällor. D. har
en vacker gotisk tegelkyrka,
urspr. tillhörande ett cisterciens-

kloster, i vilken flera mecklen-
burgska furstar ligga begravna,
bl. a. den svenske konungen Al-
brekt. 5,300 inv.

Dobe'rdoplatån, benämning å
västligaste delen av Karst, söder
om Gorizia (Görz), där italie-

narna under de sex första Isonzo-
slagen kämpade om tillträdet till

Karstplatån.

Dobermannpi'nscher, se

Hund.
Dobro'dja (riun. Dohrogea),

landskap i Rumänien, mellan
nedre Donau och Svarta havet,
omfattande även Donaus delta.

D. utgöres huvudsakligen av en
stäppartad högplatå med vid-

sträckta lössavlagringar. Skog
saknas. Berggrunden framträder
såväl i norra delen (gnejs) som
i den södra (lerskiffer). D. är ett

utmärkt betesland, varför bo-

skapsskötsel är huvudnäring. På
grund av lössjordens bördiga och
lättodlade beskafTenhet ha i se-

nare tider ej obetydliga områden
lagts under plogen. Kustremsan
är sumpig med strandsjöar, ur
vilka salt utvinnes. I n. före-

kommer petroleum. Huvudstad är

Constanta vid Svarta havet, vil-

ken stad genom järnväg är för-

bunden med Cernavoda vid Do-
nau. En annan järnvägslinje le-

der i nord-sydlig riktning genom
landet. 23,260 kvkm. 700,000
inv., till stor del turkar och
bulgarer. — Historia. Under
det turkiska väldet tillhörde D.
provinsen Bulgarien. Efter rysk-

turkiska kriget 1878 kom större
delen av D. till Rumänien, som
i Bukarestfreden 1913 också er-

höll den s. delen av D. (Silistria

med område). Omedelbart efter
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Rumäniens intrMe i världskriget
inryckte Mackensen sept. 1916
med en tysk-bulgarisk-turkisk
armé i D. Sedan den rumänisk-
ryska hären besegrats i slaget

vid Cobadinu—Topraisar (okt.),

satte centralmakternas trupper
sig i besittning av den viktiga
järnvägsförbindelsen Cernavoda
—Constantia. I samband med
Mackensens frammarsch dec.

1916 från Bukarest till Sereth-

linjen intogs även n. D. I Buka-
restfreden (maj 1918) erhöll Bul-

garien s. D. Efter centralblockets

upplösning s. å. återkom D. i

rumänernas händer.

Dobrovsky [då'bråfski], Jo-
sef, f. 1753, d. 1829, "slavisti-

kens fader", grundläggare av den
nytjeckiska litteraturen. D. be-

sökte 1792 Sverige för att stu-

dera de av svenskarna efter

stormningen av Prag 1648 bort-

förda handskrifterna. Han utgav
ett flertal arbeten av filologiskt,

historiskt och arkeologiskt inne-

håll.

Doce'ndo di'scimus, lat., ge-

nom att undervisa lära vi själva.

Doce'nt (av lat. doceWe, un-
dervisa), i Sverige titel för veten-

skapsman, som fått rätt att med-
dela undervisning vid universi-

tet; D. uppbär icke lön men kan
erhålla d o ce n t s t i p e ndium.
Dessa utgöra 5,000 kr., få be-

hållas högst sex år och medföra
skyldighet för innehavaren att

föreläsa 1. kostnadsfritt giva

vissa propedeutiska kurser. För
vinnande av ställning som D.
(d o c en tu' r) fordras att med
framgång ha fullgjort proven för

vinnande av doktorsgrad 1. ock

att vid direkt prov för docentur
ha nöjaktigt absolverat detta

samt att av vederbörande fakul-

tet bli föreslagen hos universi-

tetskanslern, som sedan utfärdar

förordnande. — I Danmark och
Norge är D. avlönad universitets-

eller högskolelärare av lägre grad
än professor. Det svenska D. mot-
svaras i Norge av universi-
tetsstipendiat och i Tysk-
land av privatdocent.

Doce'ra (lat. doce're), lära,

undervisa; tala lärt 1. undervi-
sande.

Docka. Kult, Mst. Leksak i

form av en människofigur. D. av
olika material förekomma hos de
flesta naturfolk och äro ofta för-

sedda med skickligt förfärdigade
dräkter och prydnader, som nog-

grant överensstämma med de av
vederbörande folk burna (D. av
detta slag finnas bl. a. i Riks-

museets etnografiska avdelning).

Även i kulturländerna återspegla

D. med stor detaljtrohet det rå-

dande dräktskicket och utgöra
därför ett tillförlitligt material
för studiet av olika tiders moder.
Det material, som finnes i våra
museer, går dock ej längre till-

baka än till 1600-t:s senare

hälft, från vilken tid Nord. mus.
äger två små, av siden förfärdi-

gade D.; fr. o. m. 1800-t:s början |.

blir materialet rikt. De äldsta D.

äro helt och hållet sydda av tyg,

senare tillverkas huvud, armar
och ben av papier-maché, som må- f|

las, och slutligen göras huvudena
^

av vax 1. porslin med verkligt

hår. Under 1800-t:s slut blir D.

en fabriksvara, som icke förfär-

digas med samma omsorg och

smak som de äldre D. ; på senaste

tiden ha dock försök gjorts till

en konstnärlig förnyelse av dock-

industrin. — Skeppsb. och Sjöv.

1- Byggnadsdocka, grävd 1.

sprängd bassäng, klädd med sten

1. betong, försedd med dockportar

och pumpar för länsning. I D.

byggas fartyg fullt färdiga^ var-

efter vatten påsläppes, då farty-
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Dockor. Fr v. 1660-t. 1820-t., 1850-t. (samtliga i Nord. Mus.), modern (av Käthe
Kruse).

get omedelbart kan anträda sin

resa. Användandet av D. medför

stora fördelar: billiga ställning-

ar, lätta transporter; kölen

sträckes horisontellt, ej lutande,

och den kostsamma och riskabla

,
stapelavlöpningen imdvikes. Kjö-

j

benhavns Flydedok & Skibsverft

, har 156 m. långa byggnadsdoc-

i
kor. G. Seebecks varv, Gester-

'i miinde har 2 dylika, 160 m.
i långa, 25 m. breda och 7,5 m.
I djupa för vardera 13,000 dwtons
• fartyg. Sverige har ingen dylik
D. — 2. Torrdocka, fast
reparationsdocka, grävd
1. sprängd bassäng, klädd med
sten 1. betong, avskild från vatt-

net medelst dockportar och för-

sedd med mycket kraftiga pump-
maskinerier för snabb länsning,

då ett fartyg löpt in i D. för

bottenmålning, klassning 1. ha-

verireparation. I D:s botten fin-

nas en 1. flera rader kölblock av
trä, över vilka fartygets mid-
skeppslinje inriktas. Nordens
största torrdocka är öresundsvar-
vets i Landskrona, som kan taga
in fartyg på 20,000 dwton. Tysk-
lands största D., i Bremerhaven,
är 278 m. lång, för fartyg upp
till 50,000 dwton. Englands
största är Gladstone Dock i Liver-

pool, 316 m., och världens största,

i Boston, 365 m. lång. — 3.

Flytdocka 1. ponton, repa-

rationsdocka av trä, stål 1. be-

tong. Stålflytdockor äro vanli-

Malmö stora torrdocka.
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U -docka. Götaverken, Göteborg.

gast; de måste för att skyddas
mot sönderrostning ärligen torr-

sättas, befrias från rost och sjö-

växter samt målas. Såväl trä-

som ståldockor måste kunna doc-

kas. De äro sammansatta av sek-

tioner, så att en sektion kan doc-

kas upp på en annan sektion, vil-

ket är möjligt, emedan en trä- 1.

ståldocka vanligen lyfter större

tyngd än sin egen vikt. Betong-

dockor behöva däremot ej dockas j

de röna ringa inverkan av havs-

vattnet, äro billiga att bygga men
äro mycket tunga i förhållande

till sin lyftkraft och fordra stort

vattendjup. — Flytdockorna äro

vanligen U -formade; denna form
är enklast och mest stabil. Far-

tygen löpa här in från ändarna,

då D. är nedsänkt. En annan typ,

L -typen, äger fördelen, att farty-

get kan flyta på D. sidledes, men
den fordrar rörlig förbindelse

L -docka. Finnboda varv, Stockholm.

med kaj 1. stödponton. Den U-

formade D. har vanligen kranar
1. traverser, löpande på de höga
sidopontonerna, i vilka även hela

pumpmaskineriet plägar förläg-

gas. D. är indelad i ett flertal,

från varandra skilda rum för att

förebygga kantring genom vatt-

nets rörelse inuti D. vid kräng-

ning. På bottenpontonen äro ra-

der av kölblock fästa, och sido-

pontonerna ha oftast mekaniska
stöttanordningar. Då ett fartyg

skall dockas, insläppes vatten i

D., tills den sjunkit så djupt,

att fartyget flyter på kölblocken.

Då fartyget är inriktat på dessa,

länsas vattnet ut; dockan höjer

sig mot fartyget och tager detta

med sig upp. Sveriges största

flytdockor finnas i Göteborg.

Tysklands största flytdocka, om
46,000 ton, tillhör firman Blohm
& Voss, Hamburg. Världens

största, som tillhör The London.

& South Western Railway C: o,

London, har en längd av 293 m.

och en bärighet av 60,000 ton. —
4. D. benämnes även en fast an-

ordning, avsedd att göra fartyg

oberoende av tidvattnet vid loss-

ning och lastning i de hamnar,
där ebb och flod göra förtöjning

vid kaj omöjlig. Indockning sker

vid högvatten. Dockorna äro

stora, grävda bassänger med sten-

kajer. Londons sammanlagda
dockareal är c:a 2,8 kvkm., kaj-

längden 52 km. NivåskillnAdei)
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Albert Docks. London.

vid springflod är vid London
Bridge 6,3 m.

Torrdookor.
Största
längd
(m.).

Landskrona (öresundsvarvet) 192
Stockholm (Beckholmen, största D.) 140

,, (Galärvarvet) 130
Karlskrona (Flottans varvs största

D.) :. 125
* Malmö, stora D 163
Göteborg (Lindholmen) 125
Oskarshamn, stora D 108
Motala 100
Sölvesborg 88
Hälsingborg 87
Norrköping 74
Limhamn 36

Flytdockor (alla av stål).

Bärighet
ton.

Göteborg [Götaverken (U-docka),
efter ombyggnad] 18.000

., [Eriksbergs verkst.
(U-docka), största D.] 14,000

Stockholm [Finnbods (L-docka)] 2,100
I. [Södra varvet (U«

docka)] 380

Dockning av ett fartyg i torr-
docka 1. flytdocka avser att göra

I

undervattenskroppen åtkomlig i
' och för bortskrapning av sjögräs
och snäckor, borthackning av
roat, målning, besiktning, klass-
ning, reparationer, propeller-
skifte o. d. Järnfartyg böra doc-
kas årligen. Tiden för pumpning
under D. är vanl. 3 å 4 timmar.

Dockportar, vanligen dubbla
dörrportar av plåt, ofta även
pontonportar av plåt 1. betong.
D. skola vattentätt avskilja doc-
kan från yttre farled.

Docktaxa, fastställd kostnad
för dockning; beräknas vanligen
efter fartygets bnittodräktighet.

Do'ctor eccle'siae (lat.,

'Tsyrkolärare"), hederstitel, som
av katolska kyrkan tiUägges ge-

nom ren lära, helig vandel och
stor lärdom utmärkta män. Nu-
mera sker denna upphöjelse ge-

nom påven och betecknar högsta
graden av helgonförklaring.
Bland D. märkas Ambrosius,
Hieronymus, Augustinus, Leo den
store, Gregorius den store,

Petrus Damiani och Tomas av
Aquino.

Document humain [dåkyma'i)
ymä'g], fr., mänskligt dokument,
ett av naturalismens slagord. Ge-
nom att endast bygga på D.,

d. v. s. iakttagelser av verklig-

heten, skulle dikten få samma
objektivitet som vetenskapen.
Jfr Naturalism.

Dodeca'ndria (av grek. do'de-

ka, tolv, och ane'r, man), se

Sexualsystemet.
Dodekae'der (av grek. do'de-

ka, tolv, och he'dra, yta), se

Polyeder.
Dodekago'n (av grek. do'deha,

tolv, och goni'a, vinkel), se

P o 1 y g o n.

Dodekane'sos (av grek. do'de-

ka, tolv, och ne'sos, ö), se T o 1 v-

ö a r n a.

Dodoens [då'dons 1. dådo'ns].
Rembert (Rembertus
D o d o n a e' u s), f. 1517, d. 1585,
holländsk botanist, prof. i medi-
cin i Leiden 1582, en av de
första vid nya tidens början, som
övergåvo den sedan antiken rå-

dande auktoritetstron på det na-
turvetenskapliga området samt
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Doge i ämbetsdräkt. (Dogen Nlccolo
Marcello. Målning av Tizian.)

självständigt studerade och be-

skrev växterna efter naturen.

Dodo'ne, orakelplats i Epeiros
med ett tempel, helgat åt Zeus
och Dione (se d. o.). Zeus' orakel-

svar ansågos uppenbara sig ge-

nom vindens sus i en ek 1. sorlet

i en bäck vid dess fot och uttol-

kades av prästinnor, kallade

peleia'des (duvor), 1. av präster.

D. omtalas redan av Homeros och
ägde bestånd ännu i början av
300-t. e. Kj. — Grävningar, som
1875 och f. å. företogos av den
grek. arkeologen Karapanos, ha
bragt i dagen byggnadsrester, en
mängd lösa fynd, särskilt bron-

ser, samt små blyplattor med in-

ristade frågor till oraklet.

Doffel, fyrskaftat, starkt val-

kat och ruggat, tjockt ylletyg.

Dogcart [då'ggkat] (eng.,

hundkärra), lätt, enspänt, två-

hjuligt fordon, vanligen med två

säten tvärs över med ryggarna
mot varandra; ursprungligen

med plats för hundar under sätet.

Doge [då'dje, vanl. sv. uttal

dåsj] (av lat. d/uw, anförare, her-

tig), överhuvudet i de forna re-

publikerna Venedig och Genua.

— Venedigs förste D. var Paolo
Lucio Anafesto, som 697 valdes

till krigsanförare mot langobar-
der och kroater. Dogevalet skedde
från mitten av 1100-t. genom
elektorer enligt en ytterst inveck-

lad metod. I och med utveck-

lingen av Venedigs oligarkiska
författning övergick D. till att

bli blott en praktfull dekoration.

Ärligen på Kristi Himmelsfärds-
dag for han med präktigt följe

på statsskeppet II Bucentoro till

sandbankarna utanför Venedig
och kastade en invigd ring i vatt-

net för att fira stadens förmäl-

ning med havet. — Genuas förste

D., Boccanera, valdes 1339; äm-
betet var här långa tider obe-

satt. — I båda städerna avskaf-

fades värdigheten 1797. — Doge-
palatset [Palazzo ducale) i

Venedig, fordom dogens bostad

och republikens regeringsbygg-

nad, är ett av världens mest be-

römda byggnadsverk. Redan i

början av 800-t. uppfördes en se-

nare flera gånger förstörd och

ombyggd borg, som från början

av 1300-t. ersattes av det nuv.

palatset. Detta utgöres av en väl-

dig fyrkant, omslutande en öppen

gård. De södra och västra fasa-

derna, mot havet och mot pia-

zettan, äro uppförda under 13-

och 1400-t. i en starkt orienta»

liskt påverkad gotik. Den norra,

med Markuskyrkan samman-
byggda gårdsfasaden visar över-

gången mellan gotik och renäs-

sans. Den östra gårdsfasaden
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Dogepalatset i Venedig. Västra och södra fasaderna.

med den berömda, av Antonio
Rizzo uppförda och med Jacopo
Sansovinos kolossalstatyer av
Mars och Neptunus prydda jätte-

trappan (Scala dei giganti) samt
den östra mot en smal kanal
(Rio del Palazzo) vettande ytter-

fasaden, från vilken den rykt-

bara, omkr. 1600 av Antonio
Contino uppförda Suckarnas bro

{Ponte dei Sospiri, se ill. till

Venedig) leder över till det

mitt emot liggande statsfängel-

set, äro byggda i renässansstil

av Rizzo, Pietro Lombardi och
Antonio Scarpagnino under slu-

tet av 1400-t. och förra hälften

av 1500-t. Det inre upptages av

praktfulla salar med en utom-
ordentligt rik dekoration i sen-

renässans och en mängd mål-
ningar, främst av Tintoretto och
Paolo Veronese. Ryktbara äro de

s. k. blykamrama (se d. o.) och

källarvåningens fängelserum, de

s. k. pozzi (eg. brunnar).

Uogepalatset i Venedig. Sala dei Aiaggior Conslglio.

i. — Lex. III.
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Dogg, se Hund.
Dogger [då'gg8], eng. namn

på juraformationens mell. avdel-

ning, i Tyskland kallad bruna
j u r a n.

Doggerbank [då'gg8bsengk]

(av dogger, äldre boll. namn på
stortorsk), vidsträckt sandbank i

Nordsjön omkr. 55" n. br., till

största delen belägen på ett djup
av 20—40 m. men med det högsta
partiet nående 13 m. under havs-
ytan. Bottnen består av sand,

möjligen delvis av torvbildning-

ar. D. är bekant för sin rike-

dom på fisk och besökes av
fiskare från alla länder kring
Nordsjön, även från Sverige. —
Under rysk-japanska kriget be-

sköt en rysk eskader på väg till

öst-Asien 21—22 okt. 1904 en
trålarflottilj vid D., i tro att den
dolde japanska örlogsmän. Detta
ledde till en skarp konflikt mel-
lan England och Ryssland. — I

sjöslaget vid D. 24 jan.

1915 kämpade en brittisk slag-

kryssareskader under Beatty med
en tysk under v. Hipper. Efter
ett par timmars strid, varunder
bl. a. tyska kryssaren Bliicher

sänktes och Beattys flaggskepp
Lion svårt skadades, avbröts
striden omkr. 110 km. fr. Helgo-
land.

Dogm (grek. do'gma, mening,
lärosats) användes inom teologin

i betydelsen en av ett kristet

samfimd omfattad "lärosats".

Denna användning återgår när-

mast på termens betydelse i gre-

kisk filosofi (där D. är liktydig

med faststående lärosats, från

vilken bevisningen kan utgå). Jfr

Dogmatik, Dogmhisto-
ria. — I vår tids allmänna
språkbruk har termen D., i sam-
band med en mer 1. mindre all-

varlig reaktion mot det kyrkliga

lärosystemet, fått betydelsen

"hindrande, ogrundad mening".
Man talar om D. inom alla olika

grenar av vetandet (även inom
naturvetenskapen) och överhuvud
på olika områden av livet (t. ex.:

"partidogmer"). — I överens-

stämmelse härmed har också

ordet dogma'tiker tvenne
olika betydelser: 1) person, som
sysslar med att framställa det

kyrkliga lärosystemet; 2) per-

son, som utgår från trånga, förut-

fattade meningar. Likaså d o g -

m a' t i s k : 1 ) till det kyrkliga

lärosystemet hörande; 2) klav-

bunden, förutfattad, ofri.

Dogmati'k (av dogm; se d.

o.), den gren av teologin, som har
till uppgift att från principiella

synpunkter och ss. ett samman-
hängande helt framställa ett visst

kyrkosamfunds lärouppfattning.

Dogmati'sm (av dogm; se

d. o.), filosofisk term, som hos

Kant betecknade en ståndpunkt,

vilken söker bygga en metafysik

utan föregående prövning av vår

kunskapsförmågas räckvidd. I

mera generell bemärkelse använ-

des D. om varje filosofisk stånd-

punkt, vilken antager möjlighe-

ten av metafysisk kunskap (se

Metafysik), gentemot den

skepticism, som helt bestrider

densamma. Jfr Kriticism.
Dogmhistoria (av dogm^se

d. o.), historien om de kristna

dogmernas uppkomst och utveck-

ling, resp. den gren av teologin,

som har till uppgift att utforska

och framställa denna historia. D. '.

är en jämförelsevis ny disciplin.

Dess första representanter åter-
;

finnas bland upplysningstidens
\

män vid slutet av 1700-t. I vår

tid är D : s förnämste bearbetare

Harnack, som bl. a. utgivit Lehr- ,

huch der DogmengeschicJite, (4:e

uppL, 3 bd., 1909). På svenska
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finnes en kortfattad översikt av

O. Bensow, Grunddragen av

dogmhistorien, 1905. — Även be-

träffande den historiska utveck-

lingen av andra vetenskapers —
exempelvis nationalekonomins —
lärobyggnad användes uttrycket

D. Man kan t. ex. tala om en
dogmhistorisk framställning av
kapitalränteteorin, gränsnytte-

teorin etc.

Dohme [då'me], Robert, f.

1845, d. 1893, tysk konsthistori-

ker, direktör för Nationalgalle-

riet i Berlin, senare för de kungl.

konstsamlingarna. Bland hans
; arbeten märkes Barock- und Ro-
koko-Årchitektit/r (1881—91).

Dohna [då'na], gammal tysk

adelsätt, som 1153 erhöll borg-

grevskapet D. i Sachsen. Flera

av dess medlemmar ha utmärkt
sig i preussisk tjänst, bland

dem greve Friedrich Fer-
jdinand Alexander v. • D.-

Schlobitten, f. 1771, d.

; 1831, preussisk inrikesminister

1808—10 efter v. Stein, bekant
som dennes medhjälpare vid orga-

nisationen av folkresningen mot
Napoleon 1813. — En svensk

gren av ätten, introducerad på
'riddarhuset 1720, härstammade
från greve Kristofer Del-
phicus v. D. -Karwinden,
f. 1620 1. 1628, d. 1668, vilken

kom tiU Sverige 1651 och 1653

blev kammarherre hos drottning

Kristina. Han deltog i Karl X
Gustavs polska krig, blev 1666
fältmarskalk och ambassadör i

Holland samt undertecknade för

Sveriges räkning trippelalliansen

med Holland och England 1668.
— Till en schlesisk gren av ätten

D.-Schlodien hör borggreve N i -

i Olaus zu D., f. 1879, tysk
corvettkapten, chef på kryssaren
Uöwe, med vilken han under

världskriget (1916) företog fram-
gångsrika kaparfärder.

v. Dohnånyi [då'nanji],

Erneszt, f. 1877, ungersk mu-
siker, elev av bl. a. Eugen
d'Albert, blev efter konsertresor
som pianist (även i Skandina-
vien) prof. vid musikkonservato-
riet i Berlin 1908; direktör vid

konservatoriet i Budapest 1919.

D. har skrivit en stor del klaver-

kompositioner, två symfonier,

andra orkesterverk samt kam-
marmusik och har även kom-
ponerat scenisk musik, t. ex. till

Arthur Schnitzlers pantomim
Der Schleier der Pierrette (1910).

Dohrn, Anton D., f . 1840, d.

1909, tysk zoolog, inrättade zoo-

logiska stationen i Neapel (öpp-

nad 1874). Skrev arbeten om
ryggradsdjurens härstamning,
funktionsväxlingen samt om
ryggradslösa djur.

Dqi'ransjön, sjö i n. Makedo-
nien, Grekland, n. om Saloniki.

Invid D. ägde omfattande strider

rum dec. 1915—sept. 1918.

Doketi'sm (av grek. dok^'n,
synas), en inom gamla tidens

kyrka, särskilt inom gnosticis-

men, uppträdande åskådning,

enligt vilken Jesu kroppslighet

blott var ett sken, icke full verk-

lighet. Av kyrkans officiella le-

dare avvisades den med skärpa.

Doktor (lat. do'ctor, läraxe, av
doce're, undervisa), förk. d : r 1.

d r, titel för den som avlagt

licentiatexamen samt författat

och försvarat en gradualavhand-
ling och därigenom förvärvat

högsta lärdomsgraden inom en

akademisk fakultet (se Dispu-
tation); yrkestitel för läkare;

populär benämning för licentia-

ter samt läroverkslärare av olika

akademiska grader. Doktorsgrad,

som i Sverige utdelas av veder-

börande fakulteter (teologie dok-
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torsgrad även genom kunglig ut-

nämning) förlänas vanligen ge-

nom promotion (se d. o.),

varvid utdelas doktorsdiplom,
doktorsring (för fil. d:r de-

korerad med lager, juris d:r eklöv
och lager, med. d:r slingrad orm
och teol. d:r kors) samt för teol.,

juris och med. d:r veckad siden-

hatt, doktorshatt. 50 år

efter gradens förvärvande blir en
D. jubeldoktor. Som utmär-
kelse för lärda förtjänster, dona-

tioner etc. kunna hedersdok-
torer kreeras. Som tecken på
värdigheten brukas även brode-

rad frackkrage, doktorskra-
g e med lager och lyra.

Doktoringenjör, titel, som
kan förvärvas vid tyska och
österrikiska tekniska högskolor

efter genomgången fullständig

examen och därefter utfört tek-

niskt-vetenskapligt arbete. Gra-
dens införande vid Tekn. hög-

skolan i Stockholm är ifrågasatt.

Doktri'n [lat. doctri'na], ve-

tenskap, lärosats, teori. — D o k -

t r i n a r i' s m, på fastställda

teorier grundat åskådningssätt
utan hänsyn till verkligheten. —
Doktrin ä'r säges den vara,

som pedantiskt och ensidigt häv-
dar sina teorier.

Doktrina'len, Doctrina'le pue-

ro'rum (gossarnas D.), en av
Alexander de Villa Dei på 1100-t.

författad latinsk grammatik på
2,645 hexametrar, som allmänt
lästes i skolorna in på 1800-t. Se
Medeltidsskolor.
Dokume'nt (lat. docume'ntum,

av doce're, lära), urkund, skrift-

ligt aktstycke, utfärdat med av-

sikt att tjäna som bevis; syn-

ligt bevismaterial i allmänhet.

Jfr Document humain. —
Dokument e' ra, styrka något
med påtagliga bevis.

Dokume'ntproTisio'n, särskild

provision, som en bank tager för
inkassering av dokumentväxlar.

Dokume'ntväxel, se Växel.
Dolabe'lla, Publius Cor-

n e 1 i u s, d. 43 f. Kr., romersk
demagog och äventyrare, gift

med Ciceros dotter Tullia; del-

tog från 49 i Caesars krig; var
47 folktribun i Kom, där han
organiserade ett upplopp. Blev,
efter Caesars död, ss. ståthållare
i Syrien besegrad av Cassius och
lät döda sig.

Dolce [då'ltje], ital., ljuv; med
milt musikaliskt föredrag. —
D o 1 c i' s s i m o, så milt som
möjligt. — Dolce far ni-
e' n t e, "ljuvt göra intet", ange-
näm sysslolöshet.

Dolci [då'ltji], Carlo, f.

1616, d. 1686, italiensk målare.
D. var den siste betydande repre-

sentanten för den under 1600-t.

avtynande florentinska målarsko-
lan. Hans konst har ett starkt
sentimentalt drag. Han målade
nästan uteslutande bibliska äm-
nen, helst figurer i bröstbild eller

endast huvuden.

Dole [dål], bergstopp i

Den botfärdiga Magdalena.
Carlo Dolci

Målning av
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Schweiz, v. om Genévesjon. 1,680

m. Bekant för sin utsikt.

Dole'nte, ital., vemodigt, li-

dande.

Dolezalek [då'le§aläk],

F r i e d r i c h, f. 1873, ungersk
kemist, prof. i Göttingen 1905,

vid Tekn. högskolan i Berlin se-

dan 1907, bekant för sina grund-

liga undersökningar av blyacku-

mulatorns verkningssätt.

Dolgoru'kov 1. Do 1 g o r u'-

k i j, en av Rysslands äldsta

furstliga släkter med anor från

Rurik, nära ansluten till de ryska
tsarerna. — M a r i a D. blev 1624

förmäld med tsar Mikael Roma-
nov. — Vasilij Lukitj D.,

d. 1739, under riksdagen 1726

—

27 ryskt sändebud i Stockholm,
där han agiterade mot Arvid
Horn och för Sveriges anslutning

till Wienalliansen mellan öster-

rike och Ryssland. I förening

med högadeln bragte han 1730
Anna Ivanovna på, Rysslands
tron och framtvang hennes avsä-

gelse av 8jälvhärskarmakten men
blev s. å. jämte flera medlemmar
av sin släkt fängslad och senare

avrättad.

Dolgoru'kova, Jekaterina
Mihailovna, furstinna J u r -

jevskij, f. 1846, d. 1922, tsar

Alexander II :s av Ryssland
andra gemål. Skrev en biografisk

skildring av maken under pseud.

Victor Laferté.

Dolikocefa'l, D o 1 i k o c e -

fal i' (av grek. doliko's, lång,

och Jcefale', huvud), se Bredd-
index och Kranium.

Doli'ner, se D al sp. 1560.

Do'lium, se Tunnsnäckor.
Dolk, kort stötvapen med fäste

och ofta parerstång, vanl. tve-

eggat. Se vidare Stickvapen.
Dollar (tecken: $, av ty.

Thaler, daler), myntenheten i

För. Stat., Kanada och New-

Dolmen i Bretagne.

foundland, 100 cents. Parikurs
kr. 3,73. Hongkongs och Straits

Settlements' (Singapores) mynt
kallas D. men är 2 l^ shilling 1.

omkr. 2,10 kr. Mexikanska mynt-
enheten, peso, kallas även D. men
motsvarar % D. Flera syd- och
mellanamerikanska mynt, främst
Argentinas peso, motsvara 1 D.

Dollart, vik på v. sidan av den
tyska floden Ems' mynningsarm
i Nordsjön. 1,5 kv.-mil. D. upp-
stod på 1200-t. genom översväm-
ning.

Do'lma, förr d o' 1 m a n, uni-

formsrock med korta skört och
snörränder; bäres av husarer.

Dolma-Bagtsje, by n.ö. om
Konstantinopel med turkiske sul-

tanens storartade palats, uppfört
1847—55.

Do'lmen (eg. stenbord, av kelt.

dol, bord, och men, sten), fransk

benämning på megalitisk, döslik-

nande gravbyggnad. Ordet har
under äldre tid även använts av
nordiska fornforskare att beteck-

na dös (da. dysse). Numera har
det utgått ur nordisk arkeologisk

terminologi.

Dolomi't, med kalksten be-

släktad bergart, till större eller

mindre del bestående av talkspat

(dolomitspat, magnesiumkarbo-
nat) samt kalkspat (kalciumkar-

bonat) och en del föroreningar.

D. äj hårdare än kalksten; ju
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talkhaltigare den är, desto mind-
re fräser den för syra. Uppgår
halten av magnesiumkarbonat en-

dast till 10—30 %, kallas berg-

arten dolomitisk kalk-
sten. — D. förekommer i de
flesta geologiska formationer; i

Sverige finnes den bl. a. i Värm-
land och Närke. Där D. bildar

huvudbergarten i en bergskedja,

får denna ofta ytterst branta och
bisarra former med lodräta stup
och tornliknande toppar och tin-

nar (t. ex. Dolomit-Alperna) .
—

D. användes till framställning av
bittersalt samt ss. beskicknings-

ämne i masugns- och basiska
järnfärskningsprocesser.

Dolomit-Alperna, grupp av
Alperna i Syd-Tyrolen, Italien.

Jfr Dolomit.
Doloro'so, con dolo're (av

lat. do'lor, smärta), smärtfyllt.

Do'Ius, lat., list, svek. 1.

Straffr. Varje brott på den all-

männa straffrättens område
måste vara begånget antingen
med rättsstridigt uppsåt, dolus,

eller av rättsstridig oaktsamhet,
cu'lpa. Eftersträvar den hand-
lande personen rättskränkningen
för dess egen skull eller för att

nå något avlägsnare mål, säges

dolus dire'ctus föreligga med av-

seende på rättskränkningen. Där-
emot är dolus indire'ctus för-

handen, då rättskränkningen,

utan att vara eftersträvad för

sin egen eller sina följders skull,

jämte sitt ändamål ingår som
beståndsdel i det totala hand-
lingsresultat, som den handlande
avsett. — I motsats till förhål-

landet vid dolus är vid culpa
viljan icke riktad på en rätts-

kränkning, den handlande brister

blott i skyldig aktsamhet. I

lagen karaktäriseras oulpa bl. a.

med orden "Är någon ouppsåt-

ligen, genom vårdslöshet, oförsik-

tighet eller försummelse vållande
till —" (Strafflagen 14: 9).

Dessa två nkuldformer bilda ut-

gångspunkterna vid strafflagar-

nas uppställande, och för straff-

mätningen av varje särskilt brott

är dettas karaktär av culpa eller

dolus avgörande. Föreligger blott

culpa, tillämpas i regel lindrigare

straffbestämmelser. Jfr även
Kasus. — 2. Civilr. Se S k a d e-

g ö r e 1 s e.

Dom [dåi)], se Don.
Dom [dåm] (fr. döme), dom-

kyrka.

Dom, se Utslag.
Do'malde, mytisk sveakonung

av Ynglingaätten, son till Visbur.
Enligt Ynglingasagan (se d. o.)

dödades han efter tre års miss-

växt av sina män ss. försonings-

offer åt gudarna.

Do'mar, sagokonung i Svea-

land, son till Domaide (se d. o.),

vars offerdöd bragte goda år un-

der D:s tid.

Domarboken i G. T. har sitt

namn av de personligheter ur

Israels tidigaste historia (mel-

lan Josua och Saul), benämnda
"domare", om vilka den berättar

i sin huvuddel (3: 7—16: 31 ).

Domare betecknar här ett slags

mer 1. mindre tillfälliga re-

genter över Israel före konunga--
dömets införande. Åskådningen,

att de regerat över hela folket,

ävensom den religiöst-pragma-

tiska ram, i vilken de större be-

rättelserna insättas (Israel av-

faller till främmande gudar; do-

marna uppträda ss. räddare ur

betrycket, då folket omvänder
sig; jfr den programmatiska in-

ledningen 2: 6—3: 6), härrör

tydligt från en bearbetande sam-

lares hand: med undantag för

uppenbart yngre stycken känna
berättelserna själva icke - till

sagda pragmatism, och domarna
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Domarering i Källby skn. ( Västergötl.)

framträda i dem blott ss. ett

slags stamhövdingar, vilka i kri-

tiska situationer ställt sig i spet-

sen för sin stam och tillbaka-

slagit fiender och inkräktare.

Ur detta ledardöme har dock
stundom ett slags konungadöme
inom den egna stammen fram-

vuxit (så framför allt inom Je-

rubbaals släkt; kap. 9). Av sär-

skilt, egenartat slag äro berät-

telserna om Simson (se d. o.). —
I kap. 17 fl. föreligga tvenne till-

lägg av mycket olika värde: det

ena (17—18) av gammalt datum,
det andra (19—21) i sin huvud-
del mycket ungt. Kap. 1 : l—2 : 5

innehålla i sitt centrala parti ett

sammandrag av en särdeles gam-
mal och värdefull berättelse om
landets erövring, som utgör en
parallell till framställningen i

Josua bok.

Domare. 1. Se Domarbo-
ken. — 2. Den, som på grund av
offentligt bemyndigande har att

pröva och avgöra rättstvister

eller åtal för brott. Enligt R. F.

§ 28 skall D. vara svensk med-
borgare och bekännare av kristen

eller mosaisk troslära. Den, som
ej tillhör den rena evangeliska

läran (statskyrkan), får icke ss.

D. deltaga i handläggning eller

avgörande av fråga, som angår
religionsvård, religionsundervis-

ning eller befordringar inom
svenska kyrkan. D. skall ha

fyllt 25 år, får ej vara ställd

under förmyndare och skall hava
avlagt föreskriven examen, nu-
mera juris kandidatexamen. Exa-
men erfordras dock icke för

nämndemän och de vid vissa råd-

husrätter förekommande s. k.

illitterata (icke lagfarna) råd-

män. Domareed skall avläg-

gas av alla D., även nämndemän
och ledamöter av tryckfrihets-

jury. Särskilda omständigheter
(D:s förhållande till endera par-

ten eller till själva saken) kunna
göra D. obehörig att handlägga
ett visst mål; dessa omständig-
heter kallas domare jäv. —
R. F. § 36 nämner D. särskilt

bland oavsättliga ämbetsmän.

Domarejäv, se Domare.
Domareregler, "Några all-

männa regler, där en domare
skall sig alldeles efter rätta", en
samling rättsgrundsatser, delvis

i avhandlingsform, delvis i form
av sentenser, vilken tillskrives

Olaus Petri. D., som utmärkas
av kraftfullt, manligt språk,

sund uppfattning och human
anda, finnas i regel intagna i

lageditionerna.

Domarering, förhistorisk

stensättning av rund eller avlång
form, bildad av stora, med jämna
mellanrum resta stenar. Antalet

stenar varierar från 6 till 24,

men är vanl. 9 eller 12. D. torde

ha utgjort ett led i den religiösa
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kulten, enär offerkällor ofta fin-

nas i deras närhet, samt använts
som tingsplatser. Under medel-

tiden betecknas också. D. som
tingsställen, och senare (1500-t.)

höUos i Danmark ting vid dylika

platser. Ännu senare hade byarna
i Danmark länge sina ''grann-

stämmor" vid D., och säkerligen

ha även i vårt land i många fall

bystämmor där hållits. D. före-

komma vanligast i s. och mell.

Sverige och torde tillhöra järn-

åldern.

Doma'tier (av grek. döma'-
tion, litet hus) , se Symbios.
Dombok, se Protokoll.
Dombrott, d o m k v a 1, består

däri, att någon antingen drager
inför rätta ett mål, som han vet

vara genom laga kraft ägande
dom eller utslag avgjort, eller ock
inför rätten eller utom densamma
tadlar sådan dom. Straffet här-

för är böter.

Dombrowski, se D % b r o w -

8 k i.

Dome, se D o m.

Domenichino [-ki'nå], eg. D o-

menico Zampie'ri, f, 1581,

d. 1641, italiensk målare, verk-

sam huvudsakligen i Bologna,
Rom och Neapel. D., som anslöt

sig till Carraccierna, utförde 1610
fresker i Grottaferrata med mo-
tiv ur den hel. Nilus' liv; till

hans övriga främsta verk höra
Den hel. Hieronymus* nattvards-

gång (Vatikanen) och den stora

mytologiska kompositionen Dia-

nas jakt (Galeria Borghese,

Rom). D:8 arbeten äro mycket
betydande som dekorativa linje-

kompositioner, hans färggivning

är däremot ofta rätt okänslig.

Dome'nico Venezia'no, sa

Veneziano.
Domesday book [dfi^'mSdej

bokk], eng., "domedagsboken",

en under Vilhelm Erövrarens

regering omkr. 1085 utarbetad
jordebok, vars bestämmelser
skulle vara oryggliga liksom
yttersta domens. Med fullstän-

diga värde-, skatte- och mantals-
uppgifter över godsen i större

|

delen av England är D. en värde-
full ekonomihistorisk källa.

Domesnäs (lett. Eolguragas),
udde i n.v. Lettland på s. sidan
inloppet till Rigaviken.

Domestice'ra (av lat. dome's-
ticus, av do'mus, hem, hus), göra
till husdjur, tämja, göra inhemsk.
— Motsv. subst. Domestika-
t i o' n.

Domesti'k (fr. domestique, av
lat. dome'sticus) , tjänare. —
Text. Ett grovt bomullstyg med
tvåskaftad bindning.

Domför säges en domstol vara,

då vid ett måls handläggning så

många av dess led. äro närvaran-
de, som minst erfordras för att

rätten skall vara beslutmässig.

Domhavande, handhavare av

domarämbete. Benämningen an-

vändes vanligen endast om hä-

radshövding eller dennes vikarie.

Domherre, Py'rrhula py'rrhu-

la, till underfam. Finkar hö-

rande fågel med kort, lika hög
som bred näbb. Rygg askgrå,

gump vit, vingar svarta med
Ijusgrått tvärband, huvud (ovan-

till) och stjärt blåsvarta. Hanen
är på undersidan röd. honan errå-

Domherre. Längd c:a 18 cm.
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brun. Lever av knoppar och frön.

N". Europa, Sibirien. Allmän i

liela Sverige. Strykfågel. D. visar

3ig särskilt vintertid i trädgår-

dar. Sommaren tillbringas i sko-

garna, där boet bygges, vanligen

i granar. Ägg 4—6, ljust blå-

DTÖna med mörkare fläckar.

Domherre, medlem av ett ka-

tolskt domkapitel.

Domici'1 (lat. domici'lium, av

do'mus, hem), hemvist, bonings-

ort; medelpunkten för en persons

rättsliga förhållanden ; växelbe-

talarens boningsort. — D o m i -

cilie'ra en växel, på en

växel utsätta annan betalnings-

ort än acceptantens boningsort.

Den, som på den andra orten skall

betala den domicilierade växeln,

kallas domicilia't och den,

som utsätter domiciliatens namn,
domicilia'nt. Domiciliering

av växlar förekommer mest på
mindre platser, där inkassering

eller protest skulle medföra rela-

tivt stor kostnad.

Do'mina, se Don.
Domina'ns, se Ärftlig-

tietslära.

Domina'nt (av lat. domina're,

aehärska), den förhärskande to-

len, den ton, som jämte t o n i -

i an (grundtonen) har största

I

betydelsen för tonarten, nämligen
kvinten över och under tonikan.

' Domine'ra (lat. dominaWi),
j)ehär8ka, överflygla; ligga högre
|'än omgivande landskap).

\ Domine'rande egenskaper, se

vrftlighetslära.
) Domi'ngo, Santo D., se

[I a i t i.

Domi'nica, ö bland de Små
Antillerna (Leewardöarna), till-

lörig Storbritannien. D. är yul-

anisk och bergig (högsta toppen
,900 m.). Viktigaste exportartik-
Eir äro kokosnötter, citroner och
akao. 790 kvkm. 37,000 inv.

Den helig^e Dominicus. Fresk av Fra
Angelico i klostret San Marco 1 Florens.

Dominika'norden 1. p r e d i -

karorden, munkorden, grun-
dad av spanjoren Domi'nicus
(f. 1170, d. 1221). Under resor i

s. Frankrike, vilka han ss. dom-
herre företog tillsammans med
sin biskop, lärde han känna kät-

teriets utbredning i dessa trakter
och beslöt att viga sitt liv åt
dess bekämpande. Efter att i så-

dant syfte själv hava varit verk-

sam under en följd av år, dels

ss. predikant, dels ss. klosterföre-

ståndare, erhöll han 1215 av
Innocentius III tillstånd att

stifta en orden av präster enl.

Augustinus' regel. Dess uppgift

skulle vara att genom predikan

och själavård arbeta för kättar-

nas återförande till den allmän-

neliga kyrkan. För detta ända-

mål fingo dess medlemmar (efter

den sedermera antagna dräkten

även kallade svartbröder)
tillåtelse att verka ss. kringvand-

rande predikanter. Genom till-

läggsbestämmelse om absolut
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egendomslöshet blev D. 1220 en är overl&ten. Representationen
tiggarorden, ehuru fattigdoms- inom D. är organiserad efter

budet under 1400-t. för klostrens engelskt mönster. Underhusen
och ordens vidkommande mildra- väljas i regel enligt allmän röst-

des 1. upphävdes. I anslutning rätt; i Sydafrikanska unionen
till sin huvuduppgift ägnade sig äro dock de infödda uteslutna
dominikanerna med iver åt lärda från rösträtt; på Nya Zeeland
studier och grundade även egna äga de en begränsad representa-

universitet samt fingo, 1232, hu- tion. — Parlamentens befogen-

vudparten av inkvisitionen sig an- heter äro mycket stora och en-

förtrodd. Deras orden nådde snart dast begränsade av D:8 ställning

en storartad utbredning. Bland som icke suveräna medlemmar av
berömda medeltida namn ur or- Brittiska riket; utanför deras

dena led må nämnas Tomas av maktområde ligga sålunda krigs-

Aquino, Albertus Magnus, Ecke- förklaringar, fredsslut, beslut om
hart, Tauler och Suso. Under D:s avskiljande från Brittiska

1400-t. spåras tillbakagång, och riket eller förändrande av desa

med jesuitordens framträdande konstitution och beslut stridande

förlorar D. avsevärt i betydelse, mot brittiska parlamentsakter
— Redan under Dominicus' livs- {Imperial Acts), som röra D.

tid grundades i anslutning till — D. hava egen jurisdiktion,

orden ett par kvinnliga kloster, — D. äga numera rätt att ge-
\

och denna gren av D:s verksam- nom brittiska regeringens för- i

het växte från slutet av 1200-t. medling och med villkor av

ansenligt i omfång. — Till Nor- dess ratifikation avsluta och

den kommo dominikaner redan på upphäva handelsavtal med främ-

1220-t., då de första klostren mande makter. I övriga utrikes-

grundades i Lund, på Gottland, politiska frågor som angå hela

snart därefter i Sigtuna och Brittiska riket ha sedan 1911

Skänninge och sedermera i de D. erhållit rådgivande stall- '

flesta större medeltidsstäder. ning. Under världskriget erhöUo ^

Dominikanska republiken, se representanter för D. 1917 råd- ?

Haiti. givande stämma i krigskabmet-

-^ .* . rj. •/ • 1 / tet. Vid fredskonferensen i Ver- "

Dommion [daminnjan] (eng.,
dåvarande D. sär-

av lat. dominium, valde), urspr. , ... x j • j

beteckning för de brittiska be- ^'^\ representerade i dem an-

sittningarna i allmänhet, sedan ff^^;^^g?T' ^J^^^^^
^^ ^f^J^^

1907 särskilt för de besittningar,
^^^^^^ ^^^2

självständiga medlem-

vilka äga full självstyrelse och !?^^ ,^7
Nationernas förbund. --

egen parlamentarisk regering,
B;8 forsvarsvasen ar fullt sj alv-

^

home rule. Dessa äro: Kanadt, «*^^^l^
och deras trupper kun-

Australiska statsförbundet, Nya °a ej av brittiska regeringen
^

Zeeland, Sydafrikanska unionen kommenderas till tjänst utanför

och Irländska fristaten. Till D. D:s gränser; de tjänstgjorde un-
|

räknas numera också Newfound- der världskriget frivilligt under i

land. — Av dessa äro Kanada brittiskt överkommando. Liknan-

och Australien federationer, be- de gäller D:s sjöstridskrafter, i

stående av resp. provinser och med undantag för Irland, som
j

statery till vilka självstyrelserät- helt saknar egen flotta. — Domi*
^

ten i lokala angelägenheter delvis nioninstitutionen, som ursprung*
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ligen innebar ett steg mot lösare

förbindelse mellan riksdelarna,

har på, senare tid blivit ett medel

att på, frivillighetens väg upp-

bygga ett brittiskt världsvälde.

I

Ett uttryck härför äro de sedan

I

1911 sammanträdande imperie-
' konferenserna, Imperial Confe-

j

rences. Jfr Kronkoloni och

! Brittiska riket sp. 579. —
I
D. ha i London en representant,

high commissioner, för bevakande
av sina intressen, och brittiska

f kronan representeras i D. (samt
1 i de särskilda australiska sta-

terna) av en guvernör, vilken vid
' sin sida har en inför D:s parla-

f ment ansvarig regering. — Guver-
! nören har formell, men så gott

som aldrig utövad rätt att vägra
• sanktion åt lagförslag och par-

lamentsbeslut.

Dominion of Canada [då-

,mi'nnj8n åw kae'nn8d8], se K a

-

nåda.

I

Domi'nium (lat., av do'mihiis,

herre), egendom; (herra) välde.

Do'mino, ital., sp., herre, and-

jlig. 1. Kort vinterkappa med
kapuschong, som förr bars av
'kyrkans män; dam- och herr-

j
maskeraddräkt, bestående av en
lång kappa med vida ärmar; en
i sådan dräkt maskerad person.
— 2. Ett spel med rektangulära
brickor, vanligen 28, delade i två
jfält, som vardera med punkter
,("ögon") markeras från O till 6.

|De spelande (högst 4) få minst 6

orickor var (återstoden bildar

:alongen) och utlägga dem turvis

en rad, så att lika fält konmia
,
parvis intill varandra. "Dubbel-
hricka" (som har lika många
punkter i vardera fältet) ger rätt

ill ytterligare en utläggning.

)en, som ej har passande bricka,

år taga ur talongen. Är denna
ömd, "passeras" till nästa man
' 8. v., tills någon fått slut på

^B^' 1mHH^^^^^^^^^H

|^^Kt«É|ÉpÉI^^^^H
^^^^^^KmSm' 1 i

^i[if fP|^^^^^|
^^^^^B^'«ä'< ''"^

WttKtKm:uiLjlt^^B
Domitianus. Romersk marmorbyst.

sina brickor och vinner. Kan
ingen lägga ut, vinner den, som
har minsta antalet ögon på sina

kvarstående brickor.

Do'minus, se Don,
Domitia'nus, T i t u s F 1 a -

v i u s, f. 51, d. 96 e. Kr., romersk
kejsare 81 e. Kr., son till Vespa-
sianus; efterträdare till sin bro-

der Titus. Visade stor kraft och
utpräglade självhärskartenden-
ser. Förenade censors- och kon-
sulsämbetena med kejsarmakten,
varigenom senatens självständig-

het försvann. Under D:s regering
vidgades rikets besittning i Bri-

tannien till halva Skottland och
begyntes erövringen av a'gri

decuma'tes. Själv hade D. mindre
framgång i strider mot chatter

och daker. Genom sin självrådig-

het och misstänksamma hän-
synslöshet väckte D. senats-

aristokratins hat och undanröj-
des genom en palatsrevolution.

Domkapitel (av lat. do'mus,
hus, och capi'tuluin, kapitel), i

romerska och anglikanska kyr-

korna korporationen av de präs-

ter, som tjänstgöra vid en
biskops- 1. domkyrka och som
inom förstnämnda samfund till-

Idka taga en viss del i stiftets

skötsel; i Sveriges och Finlands



439 Domkapitel 440

lutherska kyrkor den på, annat
sätt organiserade Btiftsstyrelsen.

Den romerska kyrkans D.-insti-

tution är framgången nr det gam-
malkyrkliga presbyteriet (jfr

Presbyter). Anknytande till

äldre traditioner sökte på 700-t.

biskop Krodegang i Metz införa

en klosterartad regel, ka'non, för

biskopskyrkornas prästerskap,

kani'ker (lat. c(mo'mci) . Ka-
nikerna skulle bo i ett och sam-
ma, biskopen tillhörigt hus {do'-

mus), där de hade sovrum och
matsal gemensamma och där de
samlades till andaktsövningar
(av de härvid lästa "kapitlen"

ur regeln 1. Bibeln kommer andra
delen av korporationens namn).
I huvudsak efter detta mönster
påbjöd därefter ett kyrkomöte i

Aachen 817, att sådan organisa-

tion skulle införas vid varje

biskopskyrka och likaledes vid de
större icke-biskopliga (där ka-

pitlen sedermera fingo namnet
kollegiatkapitel). Från
900-t. råkade emellertid det ka-

noniska livet i förfall: kanikerna
levde av pr eb en den (se d.

o.), bodde spridda och möttes
blott vid gudstjänsterna. I sam-
band med den stora asketiska

reformrörelsen på 1000-t. (jfr

C 1 u n y) sökte man reorganisera

kapitlen, nu med egendomsför-
bud för medlemmarna. Detta
gick dock ej att helt genomföra,

och så uppstod skillnaden mel-

lan de regulerade kanikerna, som
levde efter det strängare idealet

(t. ex. Augustin-korherrarna; se

Augustiner), och de seku-

lära 1. "världsliga". Till en bör-

jan vunno de förra ganska stort

inflytande, men från 1200-t. gick

det åter utför med det kanoniska
livet. Kapitlen bestodo emellertid

alltjämt SS. korporation och

fingo med tiden ökad betydelse

i kyrkans organisation bs. bisko-
pens rådgivande församling och
(från 1100-t.) med rätt till bi-

skopsval, vilket påvemakten dock
efter förmåga sökte kringskära.
Tridentinska mötet (1545—63)
sökte återföra dem till deras
andliga uppgifter, tillika beto-

nande deras hörsamhetsplikt
gentemot biskopen. De förnämli-
gare led. av ett kapitel benämn-
des prelater. Högst i rang
stodo praepo'situs (prosten) och
archidia'conus (ärkedjäknen; se

Diakon). Bland de övriga
märkes schola'sticus (skolmästa-
ren), vilken förestod den med D.
förbundna domskolan, där de
blivande prästerna fingo sin

första utbildning. I Sverige, där
D.-institutionen var fullt genom-
förd omkr. 1300 (kollegiatkapi-

tel ha här aldrig funnits), voro
samtliga kapitel av sekulär na-

tur. — Vid reformationens infö-

rande avskaffades kapitelinstitu-

tionen i alla protestantiska kyr-

kor utom Englands och Sveriges.

I den anglikanska kyrkan, där
de alltjämt äro prästkapitel, ha
de emellertid förlorat sin ställ-

ning SS. stiftsstyrelse och ha
väsentligen till uppgift att svara

för gudstjänsterna i hemortens
domkyrka. 1 Sverige rådde under
reformationstiden stor osäkerhet

om D:s befogenhet och samman-*
sättning, men någon principiell

ändring ägde icke rum. Med gym-
nasiernas upprättande från 1620-

t. leddes emellertid utvecklingen

in på en synnerligen egenartad

linje: D. rekryterades nu i unl

versitetsstäderna av teologie pro

fessorerna, i övriga stift av lek

torerna vid stiftsstadens gymna
sium. D. förvandlades m. a. o

från en rent kyrklig inrättning

till en lärarförsamling. Denna
förändring framträdde dock icke
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Domnarvets järnverk (Stora Kopparbergs Bergslags a. b.),

starkt i det yttre förrän under

I

1700- och 1800-t., då lärarna i

' regel ej mer voro prästvigda.

Lektorer i efter 1856 nyskapa-
de ämnen tillhöra ej D. Vice
praeses i D. är domprosten

j

(i alla stift utom Visby; i Upp-
. sala och Lund är, från 1 maj 1923
prof. i prakt, teologi självskriven

domprost), vilken utom biskopen
är D:s enda rent kyrkliga befatt-

ningshavare. Under senare år,

särskilt från läroverksöverstyrel-

sens inrättande (1904), då D.

]
miste större delen av sin gamla
befattning med läroverken, har
frågan om deras omorganisation

I varit aktuell. I Finland, som för-

ut haft den svenska ordningen,
skedde däremot en reform 1869,
genom vilken D. fingo rent kyrk-
lig sammansättning och befogen-
het. — Jfr Konsistorium.
Domkraft, apparat för lyf-

tande av stora laster en kort väg
,med användande av så liten driv-

kraft som möjligt. D. består an-
tingen av en kuggstång, som för-

skjutes med hjälp av en 1. flera

kuggväxlar, eller ock av en skruv
med liten stigning, som kring-
vrides med en på ett spärrhjul
verkande spak.

Domkval, se Dombrott.
Domkyrka (av lat. do'mus,

^us), dom, dome, i allmänhet
Deteckning för huvudkyrkan i ett

biskopsstift, så benämnd på
grund av sitt särskilda förhål-

lande till do'mus epi'scopi, bisko-

pens hus (jfr Domkapitel).
I utlandet benämnas understund-
om även större icke-biskopliga

kyrkor med detta namn.

Domkyrkosyssloman är för-

valtare av en domkyrkas ekono-

mi. D., som i Sverige finns vid

alla domkyrkor utom Luleå,

Lunds och Göteborgs, är kapitlets

tjänsteman och skall vara präst-

man.
Domnarvet, industrisamhälle

i Stora Tuna skn, Kopparb. 1., på
ömse sidor om Dalälven, i s.v.

gränsande till och sammanbyggt
med Borlänge köping. D. bildar

ingen administrativ enhet utan
har uppkommit av flera byar,

vilkas bebyggda delar med ökat
invånarantal sammanflutit till

ett enda stadslikt område. För
sin tillkomst har D. att tacka de

stora industrianläggningarna vid

nedre Tunaforsen, tillhörande

Stora Kopparbergs Bergslags a. b.

och omfattande Sveriges största

järnverk, anlagt på 1870-t. Det
omfattar (1923) hyttavdelning
med 5 masugnar och 7 cowper-

apparater, elektrisk hytta med 5

masugnar, thomasverk med 4

konvertrar, martinverk med 4 ba-

siska ugnar och 2 elektriska stål-

ugnar, stålgjuteri, valsverk, me-
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kanisk verkstad, manufaktur-
smedja, spik- och bultfabrik. 1922

flyttades den förut vid D. liggan-

de sågverks- och kolugnsavdel-

ningen till Bysjön vid Dalälven,

strax ovanför Forshuvudforsens
kraftverk. Elektrisk kraft till

anläggningarna erhålles dels från

kraftstation i D., dels från Bul-

lerforsens, Mockfjärds och Fors-

huvudforsens kraftstationer. D.
har egen järnvägsstation vid

Bergslagernas järnväg, som här
på en hög järnvägsbro korsar

Dalälven. C:a 10,000 inv.

Domning, ett genom yttre

tryck 1. genom inflammation 1.

annan patologisk förändring
framkallat upphävande av en
periferisk nervs funktion, yttran-

de sig i känslolöshet 1. lamhet
och oftast åtföljt av egendomliga,
stundom smärtsamma sensatio-

ner. D. av stora höftnerven, den
vanligaste formen av D., uppkom-
mer lätt vid en längre stunds
sittande i sådan ställning, att

tryck uppstår i knävecket. Stöt

1. tryck på armbågen, där nerven
till underarmens inre del ligger

helt ytligt, förorsakar en med
ganska stark smärta förenad D.,

skämtsamt kallad "änklings-

sorg", emedan den (liksom alla

dylika D.) är hastigt övergående;

nerven {ulna'ris) kallas oegent-

ligt "tjuvsenan". — Längre tid

kvarstående D. kan bero på tu-

mör, som trycker på nerverna,

hjärnan 1. ryggmärgen; läkare

bör i dylika fall rådfrågas.

Domprost, se Domkapi-
tel.

Domptö'r (fr. dompteu/r, av
dompter, kuva), djurtämjare.

Domremy-la-Pucelle [dår)-

rmi' la pysä'll], by i dep. Vos-

ges, ö. FrankriJce. Där föddes

Jeanne d'Arc i ett ännu bevarat

hus.

Domsaga. Den svenska lands-

bygden är för rättskipningen in-

delad i 125 domsagor, som var
och en består av ett eller flera

domsområden, vilka benämnas
härad, tingslag eller skeppslag.

Domarämbetet inom en D. för-

valtas av en häradshövding, som
är ordf. i den eller de till D.

hörande häradsrätterna. Se H ä -

radsrätt och Tingslag.
Domsjö, sågverk och hamn i

Ingermanland, nära örnskölds-

vik. Sågverket tillhör Mo och

Domsjö a. b.

Domskola, se Domkapi-
tel.

Domstol, det statsorgan, som
har att utöva rättskipningen,

d. v. s. att tillämpa lagarnas

stadganden på de enskilda fallen.

Urspr. handhades rättskipningen

av den eller dem, som voro inne-

havare av statsmakten i övrigt.

Tingsmenigheten var hos oss i

äldsta tider ej blott lagstiftande

utan även dömande. I den mån
konungamakten utvecklades sökte

dess innehavare lägga högsta

domarmakten under sig. I de mo-
derna samhällena har man sökt

trygga domstolarnas självstän-

dighet och opartiskhet genom att

helt och hållet skilja dem från

såväl den lagstiftande (represen-

tationen) som den verkställande

makten (regeringen). — För att-

bereda den person, som genom i

domstols dom lidit orätt, tillfälle

till upprättelse, har man flera

över varandra ställda domstolar

eller instanser (se d. o.) , av

vilka en högre äger underkasta !

ett av en lägre avgjort mål för-

nyad prövning. — Domstolar äro

av tvenne slag, allmänna domsto-

lar och specialdomstolar. De förra I

äro behöriga att upptaga alla '

slags mål, som icke särskilt un- '

dantagits från deras befogenhet;

de senare äro avsedda för ' mål, '
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vilkas handläggande anses kräva
särskild sakkunskap. De all-

männa domstolarna äro: under-

rätt (på landet häradsrätt, i

stad rådstuvu- eller rådhusrätt)

SS. första instans, hovrätter ss.

andra instans samt Högsta dom-
stolen och Regeringsrätten ss.

tredje instans. Specialdomstolar

äro: riksrätt, krigsrätter och
krigshovrätten, domkapitel 1.

konsistorium, kammarrätten, vat-

tendomstolar, ägodelningsrätter,

ägoskillnadsrätter, gränsetullrät-

ter, poliskammare och polisdom-

stolar, konsularrätter och försäk-

ringsrådet. På senare tider har
en stark strävan frsimträtt såväl

I

att inskränka antalet specialdom-

stolar som ock att överflytta må-
len från dessa och de förvaltande
myndigheterna till allmän dom-
stol. För att tillgodose behovet

.
av fackkunskap ha i stället de

! allmänna domstolarna i vissa fall

j
förstärkts genom tillkaUande- av

j
sakkunniga. Sålunda skola vid
behandling av handelsmål inför

'. rådhusrätterna i Stockholm,
i Göteborg och Malmö under vissa

[förutsättningar i rätten sitta,

förutom två av dess lagfarna led.,

;två av stadsfullmäktige utsedda
'handelskunniga män. Vid mål in-

för rådhusrätt angående klander
av dispasch skola, utom domfört
'antal av rättens led., tre i handel
bch sjöfart kunniga och erfarna
'tnän sitta i rätten, liksom vid

v'issa patenttvister inför Stock-
'lolms rådhusrätt tre i industri-

ella förhållanden kunniga män.
— Efter R. F:s antagande ha
böljande specialdomstolar upp-
lävts: tullrätter (utom gränse-

ullrätter), posträtter, borg- och
lottsrätter, hallrätter, bergs-

lomstolar, sjöförsäkringsöverrät-

en och kanslirätten. Även två
llmänna domstolar ha efter

nämnda tidpunkt avskaffats,

nämligen lagmansrätt (förut

andra instans på landet) och
kämnersrätt (förut första in-

stans i stad).

Domvilla (fel i rättegången)
föreligger, om någon i imderrätt
eller hovrätt dömes ohörd eller

om där fälles sådant utslag, att

någon, som ej är part i målet,

därav lider förfång. Denne äger

då rätt att inom ett år från det

utslaget blev honom kunnigt söka
ändring däri genom besvär hos

närmast högre instans.

Domvärj o. En person lyder i

allmänhet imder den domstols
domvärjo (domsrätt), inom vars

område han är mantalsskriven.

Domän (fr. domaine, egen-

dom), i vidsträcktaste bemärkel-
se benämning på en stats hela

inkomstbringande egendom. Vanl.
avses dock med D. en stats fasta

egendom. — Statens domä-
ner. Redan under den hedniska
tiden i Sverige voro vissa egen-

domar (Uppsala öd) anslagna
till bestridande av kostnaderna
för konungens person och hov-

hållning ävensom för de religiösa

ceremonierna. Senare började

konungarna betrakta även de

större skogsvidderna som stats-

egendom. Gustav Vasa förklarade

1542 beträffande s. Norrland, att

"sådana ägor, som obyggda ligga,

höra Gud, oss och Sveriges krona
till". D. ökades genom konfiska-

tioner, reduktioner, odlingar m.m.
men undergingo även då och då
betydande minskningar genom
förläningar, donationer, försälj-

ningar m. m. I början av 1800-t.

övergingo större delen av södra
och mellersta Sveriges kronosko-
gar i enskild ägo, och i Norrland
och Dalarna minskades D. avse-

värt genom awittring (se d. c).
Skogsskövlingen vid 1800-t: i mitt
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föranledde dock staten att ånyo
utvidga sina D., och ungefär sam-
tidigt lades de flesta av bo-

ställena (se d. o.) under statens

direkta förvaltning. Frågan om
kronojords upplåtelse till egna
hem har på senaste tid blivit

aktuell, bl. a. genom tillsättande

av den s. k. kronolägenhetskom-
missionen, vilken niunera slut-

fört sitt arbete. Om avyttring av
kronojord i de norra länen se

Norrlandsfrågan. — D.
omfatta dels jordbruksdomäner
med tillhörande skogar, dels

statens övriga skogar. De förra

äro i de flesta fall utarrenderade
(arrendeinkomsten 1920 var
2,200,000 kr.), medan skogarna
skötas för statens räkning (netto-

inkomsten 1920 uppgick till över

30 mill. kr.), överinseendet över

D : s förvaltning tillkommer sedan
1882 Domänstyrelsen.

Domänintendent, tjänsteman,
som inom visst distrikt (inalles

15) har att utöva tillsynen över

statens utarrenderade jordbruks-

domäner. Jfr Domänstyrel-
sen.

Domänstyrelsen, ett under
jordbruksdepartementet lydande
centralt ämbetsverk, inrättat

1882. D. skall enligt instruktion

av 11 febr. 1921 handha förvalt-

ningen av de till statens domä-
ners fond hörande fastigheterna

m. m., utöva tillsyn och kontroll

jämväl över de allmänna skogar,

som ej stå under dess förvaltning,

handha tillämpningen av de
speciella författningarna rörande
skogarna i Norrland och Dalarna
m. m. (se Skogslagstift-
ning) samt att i allmänhet
verka för en ändamålsenlig skogs-

hushållning och jaktvård i riket.

Under D. lyda personalen vid

skogsstaten, statens skogsskolor

och fortsättningsskolan vid Klo-

ten ävensom domänintendenterna.
— D. utgöres av en generaldirek

tör, en överdirektör och souschef

samt åtta byråchefer (för kame-
ral-, domän-, lantbruks- och de
fem skogsbyråerna). Vid vissa

frågors behandling kan styrelsen

förstärkas med två domän
fullmäktige.
Don [dånn], ital. och sp.,

herre ; motsvarande feminin-

former äro ital. D o' n n a, sp

D o n a [då'nja] ; port. har for

merna Dom [dåij] och Don a
[då'n8D]. Alla dessa ord komma
av lat. do'minus, herre, med femi-

rinformen do'mina 'y de begagnas
alltid tillsammans med förnam-
net 1. hela namnet. Italienarna

bruka titeln don för präster;

donna, nådig fru, fröken, är titel

för damer ur de högre klasserna.

I Spanien gavs titeln urspr. blott

åt konungar och stormän, numera
tillkommer den alla personer ur

de högre klasserna. Port. Dom
sättes blott vid konungens och

hans närmaste släktingars namn.

Don [dån], flod i s. Ryssland,

upprinner i guv. Tula och mynnar
i n.ö. hörnet av Asovska sjön. Vik-

tigaste bifloder äro från vänster

Voronesj, Hopjor och Manytj,

från höger Donets. Flodens fall

från källorna till havet är obe-

tydligt, varför den i nästan hela

loppet är segelbar. Vid utloppet

bildar D. ett vidsträckt delta-

land. Genom bifurkationer står

D. i sitt övre lopp i förbindelse

med Volgas biflod Oka och ge-

nom Manytj med de avloppslösa

trakterna n.v. om Kaspiska ha-

!

vet. Huvudflodens längd är 2,130
|

km. och flodområdets areal

430,000 kvkm. Vid D:s mynning
ligger den betydande staden

Rostov.

Dona'cia, se Rörbaggar.
Donald [dåo'n9ld], namn på
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flera skotska konungar under den

tidigare medeltiden.

Dona't, se Don a tus.

Donate'110, eg. Donato di

Niccolö di Bette Bard i,

f. 1386, d. 1466, italiensk bild-

huggare, huvudsakligen verksam

i Florens. D. var ungrenässansens

största konstnärspersonlighet och

sammanfattade i sin konst dess

strävanden. Han studerade inten-

sivt antiken, vars formvärld och

dekorationsmotiv han sökte åter-

uppväcka, men håna verk präglas

dessutom av en stark och omutlig

natursanning. Frän ungdomsar-
beten som marmorstatyn av Da-

vid (se ill. till d. o.), nu i Bar-

gello, Florens, statyer på domkyr-
kans fasad (nu i dess inre) och på
Or San Michele, av vilka den

märkligaste är den helige Georgs

käcka, imgdomliga riddargestalt

(marmororiginalet nu i Bargello,

en bronskopia på platsen; se ill.

till Bildhuggarkonst- sp.

1529), övergick han i profetsta-

tyerna på kampanilen (se ill.

[till Bildhuggarkonst sp.

1

1530) samt terrakottabysten av
Niccolö da Uzzano till en starkt

Niccold da ITzzano. Terrakottabyst av
Sonatello.

15. — L e I. III.

Detalj av sängläktaren i domkyrkan i

Florens av Donatello.

realistisk och patetisk stil. Sena-

re skapade han i gravmoniunen-
tet över påven Johannes XXIII
i baptisteriet i Florens typen för

renässansens väggravar och i en
bronsrelief med Herodes' gästa-

bud för Quercias dopbrunn i Siena
en sträng, antikiserande reliefstil.

I början av 1430-t. var D. i

Rom, där han utförde ett mar-
mortabernakel i Peterskyrkan.
Här uppträda de små dansande
och lekande barngestalter, som nu
intaga ett allt större rum i D:8
konst och som bl. a. återkomma
på predikstolen på domkyrkofasa-
den i Prato och på sångläktarna
i domkyrkan i Florens (nu i

domkyrkomuseet). Helt uppfylld

av den antika konstens anda är

den veka, finlemmade bronsstatyn
av David (i Bargello; se ill.

till Bildhuggarkonst sp.

1529), den första av renässansens
nakna ynglingastatyer. 1443 kal-

lades D. till Padua, där han stan-

nade till 1453 och där han ut-

förde sin berömda ryttarstaty

över fältherren Gattamelata (se

ill. till Bildhuggarkonst
sp. 1532) och för kyrkan San
Antonio bl. a. fyra bronsreliefer

på högaltaret, framställande den
helige Antonius' under. Från hans
sista tid härröra några verk, som
äro mera patetiskt betonade.
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t. ex. Judit och Holofernes i

Loggia de' Lanzi i Florens samt
bronsstatyn av Johannes Döparen
i domkyrkan i Siena. Bronsrelie-

ferna på predikstolarna i kyrkan
San Lorenzo i Florens, framstäl-

lande Kristi död och uppståndel-
se, fullbordades efter D:s död av
hans lärjunge Bertoldo.

Dona'ti, florentinsk adelssläkt,

ledde guelfernas parti i elaktstri-

derna omkr. 1300.

Donatio'n (av lat. dona're,

giva), gåva, i laga form, t. ex.

genom testamente. Se Stiftel-
se. — Don a' t or, givarej den
som gör en donation.

Donationsjord, se Städer-
nas donations jord.

Dona'tis komet av 1858 upp-
täcktes av den italienske astrono-

men Giambattista Do-
nati, f. 1826, d. 1873. D. var
en av 1800-t:s praktfullaste

kometer. Omloppstid c : a 2,000 år.

Donati'smen, efter den echis-

matiske biskopen D o n a' t u s

(300-t.) uppkallad kristen parti-

bildning vid tiden för den dio-

cletianska förföljelsen. D. påyr-
kade en strängare kyrkotukt och
ansåg nådemedlens kraft beroen-

de av den förvaltandes värdighet.

Trädde även i opposition mot
staten och ogillade kyrkans för-

bindelse med denna. D. utbredde
sig över Nord-Afrika och gick där
samman med oppositionen mot
romarväldet.

Dona'tor, se Donation.
Dona'tus, A e 1 i u s, romersk

grammatiker på 300-t., författade

flera läroböcker, av vilka särskilt

Ars mi'nor Dona'ti ("den mindre
donaten") var medeltidsskolornas
elementära lärobok i latinsk

formlära. Även i nyare tid blev

"Donaten" länge nyttjad som
skolbok, om än i överarbetad

form.

Dona'tus, sannolikt italiensk

arkitekt, dokumentariskt känd
som mästare till Lunds dom-
kyrka.

Do'nau, näst Volga Europas
största flod, upprinner på baden-
siskt område i s. Schwarzwald,
flyter därifrån mot ö.n.ö. genom
Wiirttemberg och Bayern, där
den vid Regensburg kröker mot
Ö.S.Ö., passerar övre och Nedre
Österrike, varefter den på en
sträcka utgör gräns mellan
Tjecko-Slovakiet och Ungern.
Härefter bildar D. den s. k. norra
Donaukröken och viker tvärt mot
s., i vilken riktning den genom
Ungern flyter in i Jugoslavien,

där den viker av mot ö. (södra

Donaukröken), bildar sedan gräns

mot Rumänien och därefter på en

lång sträcka mellan detta land

och Bulgarien, böjer mot n.

in i Rumänien, bildar slutligen

ett tvärt knä mot ö. och mynnar
i Svarta havet. Bland D : s många
bifloder märkas från höger Iller,

Lech, Isar, Inn, Leitha, Drava,

Sava och Morava, från vänster

March, Waag, Theiss, Oltu, Se-

reth och Pruth. D. awattnar
sammanlagt */„ av hela Europa.
Vid genombrottet av Tyska Jura
sänder D. genom i början under-

jordiska avlopp en del av sitt

vatten till Bodensjön. På ytter-

ligare två ställen i sitt fortsatta

lopp genombryter D. under bild-

ning av forsar och strömvirvlar

bergsområden, dels vid Marchs
inflöde ovanför n. Donaukröken
mellan Små Karpaterna och

Leithabergen ( "Porta hunga-

rica"), dels nära Orsova på grän-

sen mellan Rumänien och Jugo-

slavien ("Järnporten"). Dessa

forsar voro förr ett allvarligt

hinder för sjöfarten men ha nu-

mera genom sprängning och

kanalisering gjorts farbara (vid
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Donau. Durrensteins ruiner t. v. (Österrike).

I

Järnporten 1890—96). För und-

[ vikande av förhärjande över-

svämningar ha på flera håll om-
fattande regleringar av flodom-

J
loppet måst göras, särskilt i när-

;
heten av Wien, där floden 1868
—81 helt omgrävdes och nu rinner

fram i en rak kanal. Deltalandet

har en areal av 2,600 kvkm. De
viktigaste mynningsarmarna äro:

i n. Kiliagrenen, som för den
största vattenmängden, mellerst

Sulinamynningen och i s. S:t
'Georgs kanal. Flodtrafiken går

Igenom Sulinamynningen, enär
jde övriga utloppen i allmän-
[het spärras av sandbankar. Näs-
.tan hela D:s lopp är segelbart,

I
varför floden för de länder, den

;genomflyter, är en synnerligen
jviktig trafikpulsåder. Genom en

J1846
färdigbyggd kanal, Ludwigs

1—Donau—Mainkanalen, står D. i

förbindelse med Rhen (Main)

;

kanalförbindelser såväl med Öder
äom med Elbe ha varit ifråga-
jäatta. Bland städer vid D. mär-
lias i Wiirttemberg Ulm, i Bayern
Regensburg, i Österrike Linz
peh Wien, i Tjecko-Slovakiet
Pressburg, i Ungern Budapest,
Jugoslavien Belgrad, i Rumä-

lien Turnu-Severin, Cernavpda
)ch Galati samt i Bulgarien
iusjtsjuk. D:s hela längd utgör
J,860 km. och flodområdet om-
attar över 800,000 kvkm. — Ge-

nom Parisfreden 1856 upprätta-
des en internationell kontroll
över trafiken på D., utövad ge-

nom den s. k. europeiska Donau-
kommissionen med uppdrag att

öva uppsikt över flodmynning-
arna och hålla dem fria från alla

hinder för sjöfarten. Kommissio-
nen, som flera gånger fick sitt

mandat förlängt, bestod vid
världskrigets utbrott av 8 stater.

Versailles-, Saint-Germain-, Neu-
illy- och Trianonfrederna 1919
bestämde nya regler för Donau-
trafiken, närmare fixerade genom
en internationell konvention av
23 juli 1921 mellan Frankrike,
Belgien, Storbritannien, Grek-
land, Italien, Rumänien, Jugosla-
vien, Tjecko-Slovakiet, Tyskland,
Österrike, Ungern och Bulgarien.
Navigationen förklaras fri för

alla nationer, och uppsikten skall

utövas av 1) europeiska
Donaukommissionen (i

Galati), med uppgift att kon-
trollera samma del av floden
(Braila till mynningarna) som
den tidigare kommissionen med
samma namn, numera bestående
endast av Frankrike, Storbritan-
nien, Italien och Rumänien (ev.

andra europeiska stater, som
av de nämnda lämnas tillträde)

;

2) internationella Do-
naukommissionen (i Press-

burg), med uppgift att kontrol-



455 Donaufurstendömena—Don Juan 456

lera sträckan Braila—Ulm och
en del tillflöden till D., som för-

klarats internationella. Denna
kommission skall bestå av tvä re-

presentanter för de tyska strand-

staterna, en för var och en av de
andra strandstaterna och en för

var och en av de i europeiska
kommissionen sittande makter,
som icke äro strandstater.

Donaufurstendömena, en tidi-

gare vanlig benämning på fur-

stendömena Moldau och Valakiet.

Donaumonarkin, stundom an-

vänt namn på den österrikisk-

ungerska monarkin.

Donauried [då'naorit], sump-
marksområde i Bayern, kring
övre Donau mellan Iller och
Lech.

Doncaster [då^ngkaste], stad
i grevskapet Yorkshire, mell.

England, vid den segelbara floden

Don. Järnvägsknut. Spannmåls-
handel och stora årliga kreaturs-

marknader. Järn- och maskin-
industri. I närheten kolgruvor.

55,000 inv.

Do'nders, Franciscus
C o r n e 1 i s, f. 1818, d. 1889, hol-

ländsk läkare, professor i Ut-
recht 1848, framstående fysiolog

och ögonläkare, banbrytare för

den moderna ögonläkekonsten ge-

nom sina arbeten över ögats bryt-

nings- och ackommodationsfel.

Donegal [dånigå'l], grevskap
inom prov. Ulster, Irland,

tillhörande Irländska fristaten.

170,000 inv. (1911).

Done'ra (fr. donner), giva,

bortskänka. Jfr Donation.
Do'nets, biflod till Don i s.

Ryssland, bildar nord- och öst-

gräns för D.-platån (högsta höjd
369 m.), bekant för sina rika
kolfält. Är till stor del segelbar.

Längd 1,096 km. Flodområdes-
areal 98,000 kvkm.

van Do'ngen, Kees, f. 1877,

holländsk målare, sedan 1897 bo-

satt i Paris, där han under in-

flytande av Matisse utvecklat en
dekorativ och färgstark expres-
sionistisk stil, bl. a. i mondäna
damporträtt.

Do'ngoIa, Dar D., provins i

Anglo-egyptiska Sudan, s. om
3:e Nilkatarakten. 322,000 kvkm.
140,000 inv. Jfr Etiopien.

Donizetti [dånit8ä'tti], Q ae-
tano, f. 1797, d. 1848, italiensk

tonsättare, ytterligt produktiv
operakompositör. Av hans många
melodiösa, om ock i fråga om
motiven banala operor spelas nu-
mera endast ett fåtal: Bruden
från Lammermoor, Leonora och

Regementets dotter.

Donjon [dåijjåi)], fr., se Bef-
froi och Borg sp. 320—21.

Don Ju'an [sp. utt. dånn cho-

a'nn], litterär gestalt, som kan
ledas tillbaka till det spanska
drajnat El Burlador de Sevilla y
el combidado de piedra (Hädaren
i Sevilla och stengästen), tr.

1630, tillskrivet TirsodeMo-
1 i n a. Hans hjälte, en som det

ansetts historisk person, Juan
de Tenorio, förför doiia Anna
och fäller i tvekamp hennes far,

kommendören Ulloa; då D. hädar
den ryttarstaty, man rest över

den döde, uppenbarar sig denne

och bjuder D. till sin gravkam-
mare på en måltid av skorpioner

och ättika, varefter stenspökei

störtar D. i avgrunden. Senart

upptogs motivet bl. a. av Moliér(

i Don Juan ou le festin d-

pierre, 1665. En spansk bearbet

ning från slutet av 1700-t. liggei

till grund för Da Pontes text til

Mozarts opera Don CHovann
(Don Juan, 1787), genom vilkei

gestalten fått den populära ut

formningen till oemotståndlij

kvinnoförförare. Bland senare be

arbetningar av motivet märke
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Byrons epos, som dock upptagit

föga mer än namnet.

Donkeypanna [då'ngki] (av

eng. donkey, åsna), mindre, vanl.

stående, ångpanna å fartyg, för

driften av hjälpmaskinerna om-
bord. — Donkeypump, kraf-

tig dubbelt verkande pump om-
bord pä fartyg, för fyllning och

länsning av tankarna samt re-

servmatning av pannorna; an-

vändes även som reservlänspump
och brandpump.

Donläge, se Malm.
Do'nna, se Don.

Donnay [dåna'] , M a u r i c e,

f. 1860, fransk dramatiker, med-
lem av Fr. akad. 1907, har skild-

rat det mondäna Parislivet i

Amcmts (1895), Uescalade

(1904; Med storm, uppf. 1906),

samarbetat med L. Descaves i

Oiseaux de passage (1904; Flytt-

fåglar, uppf. 1906) och med A.
Rivoire i La belle Angevine
(1922).

Donne [dånn], John, f. 1573,

d. 1631, engelsk skald, barock-
stilens främste representant i den
engelska litteraturen

; påverkad
av samtidig italiensk och spansk
diktning (Marini, Gongora).

Do'nner. 1. Georg Raphael
D., f. 1693, d. 1741, österrikisk

bildhuggare. D., som verkade i

Syd-Tyskland och Wien, var en
av sin tids främsta skulptörer.

Han utgick från den italienska

barockstilen men strävade allt-

mer mot en ren och harmonisk
linjestil, som förebådar nyklassi-
cismen. Hans främsta verk äro
brunnsfigurerna på Neuer Märkt
i Wien. — 2. O 1 1 o D., f. 1835, d.

1909, finländsk språkforskare,
blev 1875 prof. i sanskrit och
jämförande språkforskning i Hel-
singfors men ägnade sig efter-

hand åt studiet av finsk-ugriska
Bpråk; verksam som politiker.

Do'nnerwe'tter, ty., åskväder,

som svordom: blixt och dunder.

Don Quijote, äldre skrivform

Q u i X o t e [dånn kichå'tte, ofta

med franskt uttal kisjå'tt], se

de Cervantes Saavedra.
Donrepubliken, område i s.ö.

Ryssland, omfattande landet

kring Don och Donets (Donska
kosackernas land) ävensom an-

gränsande delar av Kubanom-
rådet, med kust vid o. sidan av
Asovska sjön. D. förklarade sig

1918 självständigt men har seder-

mera inkorporerats med Sovjet-

Ryssland.

Donsö, fiskläge och municipal-

samhälle i Styrsö skn, Göteb. 1.

765 inv.

Doon de Mayence [dåå'r) da

maja'5s], fransk sagohjälte, me-
delpunkten i Geste de Doon
de Mayence (se Chanson
de geste), vars huvuddikt är

från slutet av 1200-t. och handlar
om den store krigaren Doons
uppstudsighet mot Karl den
store; andra upproriska vasaller

ställas i släktskapsförhållande

till D. och detta utgör sambandet
i diktgruppen.

Doorn [dårn], trädgårdsstad
i prov. Utrecht, Nederländerna,
med en villa, Huis te Doorn, dit

tyske exkejsaren Vilhelm II 1920
flyttade från Amerongen.

Dop, den högtidliga invig-

ningshandling, genom vilken en

person upptages i den kristna

församlingen; i de grekiska och
romerska kyrkorna räknat ss. ett

bland flera sakrament, i angli-

kanska och lutherska kyrkorna
likaledes mer 1. mindre sakra-

mentalt uppfattat, medan de re-

formerta samfunden i allmänhet
betona handlingens symboliska
karaktär. Den urkristna försam-
lingen torde övertagit D. från

Johannes Döparens verksamliet,
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Jesus själv eäges aldrig ha
döpt, och först på det tydligt

sekimdära stället Matt. 28: 18

ff. (liksom i den sena perikopen

Mark. 16: 9 ff.) lägges en upp-
maning till D. i den uppståndnes
mun. Urspr. har väl det kristna

D., likasom sin förebild, framför

allt varit ett bättringens D., en-

dast att de kristna icke blott

väntade Messias utan bekände
sig redan ha mött honom, i

Jesu person. Detta pä judisk

mark. Med kristendomens utbred-

ning fattades D. efter hand allt-

mer i analogi med hedniska
mysteriehandlingar, d. v. s. som
ett sakrament, vilket genom själ-

va handlingen 1. det därvid bru-

kade elementet förmedlade över-

naturliga, himmelska gåvor. Så
delvis hos Paulus (huvudställe:

Rom. 6: i ff.), därefter hos vissa

hans lärjungar (t. ex. Tit. 3:5)
samt hos den 4:e evangelisten

(Joh. 3:5). I de hednakristna

församlingarna på Paulus' tid

skedde D. tydligen under näm-
nande av Kristi namn. Först

omkr. en mansålder senare synes

den tredelade formeln ("i Fa-

derns, Sonens och den helige

Andes namn") ha kommit i

bruk. Formen för D. var från

början neddoppning, helst i rin-

nande vatten. Dock namnes redan

tidigt (i De tolv apostlarnas

lära) begjutning ss. tillåten. Så
länge församlingen var missio-

nerande, döptes givetvis i första

hand vuxna personer. Redan ti-

digt, senast vid slutet av 100-t.

har även barndop förekommit och

från mitten av 200-t. blev det

alltmera brukligt och kombinera-

des då också med namngivningen.

Redan från äldsta tid genom-
gingo vuxna före D. en tids un-

dervisning i den kristna trons

huvudmoment (katekume'n-

institutionen) . I anslutning till

den tredelade dopformeln utge-

staltades också snart grundstom-
men av en trosbekännelse, som
dopkandidaten hade att vid D.
recitera (jfr Apostoliska
trosbekännelsen). Vid
barndop övertogs bekännelseplik-

ten av dopvittnena 1. fadd-
rarna, vilka tillika hade att i

nödfall sörja för barnets kristliga

fostran. Till själva dophandling-
en anslöto sig så småningom en
hel del andra moment, ss. a b r e -

nuntiationen och dess mot-
svarighet exorcismen (se

dessa ord) samt den bekräftande
smörjeisen med olja. I äldre tider

icke knuten till något bestämt
ämbete blev dopförrättningen

med episkopatets utbildning be-

traktad som ett biskopens privi-

legium. Därför funnos blott vid

biskopssätena baptisterier
(se d. o.). Då det emellertid blev

omöjligt för biskopen att själv

förrätta alla D., överlämnades
denna funktion åt andra präster,

medan biskopen (från 300-t.) för-

behöll sig invigningen av smör-

jeisen och i Västerlandets kyrka

även själva smörjelseakten, vil-

ken därigenom småningom bilda-

de ett eget från D. skilt sakra-

Dopfat av driven mässingr. Täby
(Uppl.).
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Dopskål av tenn. Bromma (Uppl. ).

ment, konfirmationen (se

d. o.).

Dopfat, d o p 8 k å 1, behållare

för dopvattnet. Drivna mässings-
fat, oftast av tysk tillverkning,

brukades i Sverige under 15- och
1600-t. för detta ändamål och
förekomma ännu talrikt i vara
kyrkor. Under 17- och 1800-t. er-

sattes de ofta av tennskålar. Jfr
Dopfunt.

Dopfunt, funt (av lat. fons,

källa), i kyrkan uppställt kärl,

vanligen av sten, stundom av me-
tall 1. trä, för förrättande av
barndop. Dop av vuxna hade ägt
rum vid baptisterier (se d. o.),

men då barndop blev allmännare,
började man i kyrkorna anbringa
D., som urspr. placerades i västra
delen nära ingången. Liksom
de vuxnas dop skedde urspr.

barndopet genom neddoppning i

vattnet, och de äldsta D. ha där-

för en relativt stor urholkning
samt, åtminstone i Sverige, ut-

tömningshål för dopvattnet.

I^^ormen var i alhn. fyrsidig 1.

cylindrisk, senare uppdelades D. i

fot och skål (cu'ppa). Då under
den senare medeltiden bruket
uppkom att endast begjuta bar-

net med vattnet, gjordes skålen
betydligt mindre. Slutligen pla-

cerades i densamma ett d o p -

fat (se d. o.), och under 16- och
1700-t. ombildades D. till ett dop-
fatet uppbärande ställ, vanligen
av trä. Stundom övergavs allde-

les funtformen, och dopfatet pla-

cerades på en dopängel av trä,

Dopfunt från Bolum (Vftstergötl.). Stat.

blst. mus. Omkr. 1100.

Jylländsk dopfunt av granit. National-
museet, Köpenhamn. 1100-t:s mitt.

antingen stående 1. nedhängande
från taket och försedd med hiss-

inrättning. — Ofta täcktes D.

av ett lock, som särskilt i Eng-
land utbildades i rika dekorativa
former; stundom förekommo hela

överbyggnader, ciborier, — De
svenska medeltidsfuntarna äga
stor konsthistorisk betydelse som
alster av en eljest föga bevarad
stenskulptur. Äldst (från omkr.
1100) äro de västsvenska fyrsi-

diga 1. cylindriska D., som röja

stark engelsk påverkan och ge-

nom sina dekorationsmotiv visa
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Dopfunt av sandsten. Tryde (Skåne). 1100-t:s slut. — Gottländsk dopfunt av
kalksten. Hulared (Västergötl.). 1200-t:s slut. — Dopfunt av slipad kalksten,

Grödingre (Södermani.). Daterad 1665.

sig tillhöra brytningstiden mel-

lan hedniskt och kristet. Senare
dominera de gottländska fotför-

sedda, rikt bildsmyckade sand-

stensfuntarna, inom vilka olika

mästare och skolor kunna sär-

skiljas (se Svensk konst),
och som bl. a. påverkat samtida
småländska och skånska D.;

Dopängel. Snavhmda (Närbo). 1700-t.

bland de senare är den ståtliga

Trydefunten, trol. av en gott-

ländsk mästare. Från 1200-t:8

mitt framträder Gottlands infly-

tande ännu starkare, då därifrån

kalkformiga, bildlösa kalkstens-

funtar exporteras till länderna
runt Östersjön. Denna typ fort-

lever i viss mån ännu i de under
1600-t. på vissa håll förekomman-
de slipade kalkstensfuntarna. De
utländska D. följa i stort sett

samma utveckling som de sven-

ska; som en säregen typ kan
nämnas de jylländska, med djur-

bilder prydda granitfuntarna
från 1100-t. Medeltida bronsfun-

tar förekomma flerstädes (i Sve-"

rige bl. a. i Linköpings dom-
kyrka), sällsyntare äro träfuntar
(två rikt bildprydda sådana fin-

nas i Alnö, Medelpad, och Lockne,

Jämtl.).

Dopparedagen, gammalt namn
på julaftonen, härlett av bruket

att denna dag "doppa i grytan",

d. v. s. att i det vid julskinkans

kokande erhållna spadet doppa

brödskivor, som sedan förtäras.

Seden härstammar från de hed-

niska offermåltiderna.
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T. v. Skäggrdopping. (Längd c:a 50 cm.)
— T, h. Gråhakedopping. (Längd c:a

48 cm.)

Doppingar, Podicipe'didae, en
fam. Gumpfotade fåglar
med varje tå kantad av en bred

I simflik. Korta vingar och stjärt.

D. leva vid sötvatten av fisk och

J

vatteninsekter. Skickliga sim-

.rnare och dykare. Det på vattnet

i flytande boet bygges av färska
I växtdelar. 3—6 vita 'é,gg. Dun-
ungarna tecknade med lj.usa

längsstrimmor. Kosmopoliter.
Tre arter häcka regelbundet i

|Sverige. Flyttfåglar. Skägg-
iioppingen, Po'diceps crista'-

\tus, är sommartid på ryggsidan
Igråaktigt svartbrun, på sidorna
jbrunaktig, på undersidan samt
^Framtill på halsen glänsande vit.

Huvudets förlängda fjädrar bilda

3n upptill rödgul, nedåt svart
crage samt en tvådelad nacktofs,
7ilka hos honan äro mindre än
los hanen. Europa, Asien, Nord-
amerika, Australien. Hos oss all-

nän norrut till Värmland, Da-
ama, Gästrikland. — G r å -

lakedoppingen, Podiceps
\]risege'na, har huvudet (ovan-
ill) och ryggsidan svarta, stru-

)en grå, framhalsen rödbrun. Un-
jlersidan vit med bruna fläckar
lid sidorna. Nacktofsen kort och
vär. Europa, v. Asien, n. Afrika,

N"ord-Amerika. Häckar här och
ar från Skåne till Piteå. —

Svarthakedoppingen, Po-
diceps auri'tus, har svart huvud
och krage samt ett brunt band
genom ögat. Hals framtill och
sidor sommartid brunröda, på
vintern vita. Ryggsidan svart-

aktig; undersidan vit. Längd c:a
36 cm.

Do'pplers princip, en av den
tyske fysikern Christian
Doppler (f. 1803, d. 1853,

prof. i Wien) 1842 uppställd sats

av följande innehåll: Utgår från

en punkt A en vågrörelse av nå-

got slag (t. ex. ljus 1. ljud), så

är det i en annan punkt B upp-
fattade svängningstalet av våg-
rörelsen beroende av A : s och B : s

relativa rörelse. Om A och B när-

ma sig varandra, blir svängnings-
talet högre, om de fjärma sig,

lägre, än om avståndet förblir

oförändrat. Ett visslande lokomo-
tivs ton sjunker enl. D. i det
ögonblick, lokomotivet passerar
iakttagaren. Enligt D. förskjuta
sig de karaktäristiska linjerna i

en stjärnas spektrum proportio-

nellt mot den relativa hastighe-

ten i synlinjens riktning så, att

spektrallinjerna förskjutas åt den
violetta (kortvågiga) sidan av
spektrum, om stjärnans avstånd
från jorden minskas, och åt den
röda (långvågiga) sidan, om av-

ståndet ökas.

Do'ra Ba'ltea, vänsterbiflod

till floden Po i n. Italien.

Dora'd, se Guldmakrill.
Do'ra Ripa'ria, en av källflo-

derna till floden Po i n. Italien.

Dorat [dåra'], Claude Jo-
seph, f. 1734, d. 1780, fransk
skald, mest bekant för sina ero-

tiska smådikter i kokett och sen-

suell rokokostil, vilka bl. a. på-
verkat Kellgrens ungdomspoesi.

Dordogne [dårdå'nj]. 1. Flod
i s.v. Frankrike, utmynnar i havs-
viken Gironde vid Atlantens kust.
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I

2^"?
¥ ^

Jesu död. Bibelillustration av Gustave
Doré.

— 2. Departement i s.ö. Frank-
rike, kring mellersta loppet av
floden D. Åkerbruk, boskapssköt-
sel, skogs- och bergsbruk. Huvud-
stad Périgueux. 400,000 inv. Jfr
Bengrottor.
Dordrecht [då'rtreSt], stad i

nederländska prov. Syd-Holland,

på en ö i Rhendeltat. Järnvägs-
knut och flodhamn. Skeppsbyg-
geri, sockerfabrikation s mt järn-

och träindustri. D. har ett ålder-

domligt utseende och genomdra-
ges av kanaler. Under medeltiden
var E. en blomstrande hansestad.

55,000 inv.

Doré [dåre'], Gustave, f.

1832, d. 1883, fransk illustratör,

målare och bildhuggare, bekant
genom sina i träsnitt utförda
illustrationer till Divina comme-
dia, Perraults sagor, Don Quijote,

Bibeln, Miltons Det förlorade pa-

radiset, Lafontaines fabler m. fl.

En än grotesk, än sublim fantasi

och ett starkt sinne för ljus-

effekter känneteckna hans arbe-

ten, som dock ofta äro schablon-

mässigt utförda.

Dore'ma ammoni'acum, en

omkr. 3 m. hög ört (fam. Um-
helWferae) från Persiens öken-
områden. Från dess tjocka, blå-

gröna och nästan bladlösa stjälk

utsipprar en mjölksaft, som stel-

nar till 8. k. ammoniak-
gummi. Detta innehåller harts,

gummi och flyktiga oljor och an-

vändes i medicinen samt till glas-

och porslinskitt.

Do'rema, en av det grekiska

folkets huvudstammar. D. bodde
tidigast i Tessalien och invand-

rade omkr. 1100 f. Kr. över land-

skapet Doris till Peloponnesos,

fördrivande jonerna och akaierna I

från de södra landskapen Argolis,

'

Lakonien och Messenien. Här-

;

ifrån spriddes D. till Korint,

Megara, Kreta, de sydliga öarna

samt ända till Mindre Asien
(Karien). Om denna den s. k.

doriska vandringen, som
åvägabragte den sedermera be-

stående fördelningen av de gre-

kiska stammarna, berätta flera

grekiska sagor och myter. Enligt

Hesiodos härstamma D. från den

grekiske urstamfadern Hellens

son D o r o s. Av de doriska sta-

terna blev Sparta den rykt-

baraste, och de spartanska egen-

skaperna, kraft och krigiskt

sinnelag, en viss strävhet i lynnet

jämte sinne för musik, pläga

tillskrivas D.

Dorestad (numera W i j k b i
j

Duurstede), stad i Neder-

länderna vid Lek, s.ö. Utrecht.

D. var under den karolingiska

Dorestadsmynt. (Stat. hlst. mus.»
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; Andrea Doria som foseidou. Målning av
Bronzino.

tiden en av Nord-Europas för-

jnämsta handelsplatser och stod

idå i förbindelse med Birka i

iSverige. D., som på 800-t. en tid

^innehades som län av nordiska
j^ikingahövdingar, hade ett vik-

ibigt mynthus, vars mynt tjänade
!iom förebild för de äldsta nor-
iliska, särskilt för dem, som för-

nodas ha präglats i Birka.

Do'ria, adelssläkt i Genua, av
nlken ett flertal medlemmar ut-

närkte sig i republikens yttre

•)ch inre strider under 1200

—

500-t., särskilt som sjöhjältar.

^lest betydande är Andrea D.,

. 1468, d. 1560. Deltog i Neapels
örsvar mot fransmän och span-

lorer samt i sjökriget mot tur-

jiarna. I krigen mellan Frans I

>ch Karl V ställde han sig först

aed Genua på fransmännens sida

522 och blev flottans överbefäl-

lavare men övergick 1528 till

ejsaren. D. införde en aristokra-
isk författning i Genua och be-

höll sedermera den verkliga mak-
ten i republiken.

Do'ris, se Nereiderna.
Do'ris, landskap i n. delen av

gamla Grekland (Hellas), om-
fattande bergdalarna kring Ke-
fissos' källflöden, mellan Pindos
och Parnassos. Betraktades se-

nare som doremas urhem. —
D. 1. D o r i e n var även namnet
på de doriska kolonierna vid

Mindre Asiens sydvästra kust,

vilkas sex städer bildade ett för-

bund, Eexa'polis, — Doriska
vandringen, se Dorerna
och Grekland. — Do' risk
stil, se Byggnadskonst
sp. 829—30 och Kolonnord-
ning. — Dorisk tonart,
se Kyrkotonarter.

Dormito'rium, lat. (av dor-

mi're, sova), sovsal, särskilt i

kloster.

Dorn, se Rördragning.
Do'rnach, se Antroposofi.
Dorotea, socken i Västerbot-

tens 1., pastorat i Luleå stift.

4,795 inv., därav i Risbäcks kapell

800.

Dorotea av Branden-
bur g, f. 1430, d. 1495, drottning

av Sverige, Norge och Danmark,
1445 förmäld med unionskonung-
en Kristofer (död 1448), 1449
med Kristian I av Danmark, som
av henne kraftigt understöddes

i sina försök att återupprätta

unionskonungadömet i Sverige.

Efter hans död 1481 fortfor D.
att göra sina anspråk i Sverige

gällande och stred ihärdigt för

dem, bl. a. genom att 1488 i Rom
utverka bannlysning mot Sten
Sture d. ä.

Do'rpat, estn. Tartu, stad i

Estland vid floden Embach.
50,000 inv. — D. är berömt för

sitt universitet, vilket grunda-
des av Gustav II Adolf 1632.
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Dorpat. TTniTergitetet (t. y.).

Det flyttades 1699 till Pernau,
återupprättades 1802 ooh hade
till 1895 blott undervisning på
tyska. Efter att tidigare varit

stängt av ryssarna blev det 1919
förvandlat till ett estniskt stats-

universitet, vid vilket flera sven-

skar tjänstgjort som lärare.

På slottet Ratshof utanför D.

öppnades 1923 Estlands national-

museum. — Historia. D. anlades

1030 av ryssarna och kallades då
Jurjev, kom 1224 under svärds-

riddarna och var under medel-

tiden medlem av Hansan. Efter

Tyska ordens upplösning blev D.

1558 erövrat av Ryssland, kom se-

dan under Polen, men erövrades

1625 av Sverige. Under den
svenska tiden inrättades utom
universitetet även en hovrätt
i D. (1630). Upprepade gånger
utsattes D. för förödande beläg-

ringar av ryssarna, vilka 1704

intogo staden, som sedan till

1917 hörde till Ryssland. — I

D. avslöts 1920 fred mellan
Sovjet-Ryssland och Estland samt
mellan Ryssland och Finland.

Dorsa'l (av lat. do'rsum,

rygg), se Symmetri.
Dorsetshire [då'sitsjal, grev-

skap i s. England vid Engelska
kanalen. Huvudstad Dorchester.

230,000 inv.

Dorsiventra'1, dorsoven-
t r a' 1 (av lat. do'rsum, rygg, och
ve'nterj mage) , se Symmetri.

Dorsoalveola'rer, språkljud,

som artikuleras med tungans
rygg (do'r8um) mot övre tand-

vallen {alveolerna) ; t. ex. det

s. k. tje-ljudet i tjäna och kännay
vokalerna i och y,

Dorste'nia, växtsläkte (fam.

Mora'ceae) . Roten, b e z o a r -

rot, av D. contraje'rva m. fl.

arter användes i Central- och
Syd-Amerika som medel mot gif-

tiga ormbett.

Do'rten, Adam, f. 1880, tysk

politisk agitator, före 1914 stats-

advokat i Diisseldorf, bekant för

ett försök 1919 att lösrycka

Rhenprovinsen från Tyska riket

och bilda en självständig Rhen-
republik. D. har sedan spelat en

framträdande roll i den från

franskt håll understödda separa-

tistiska propagandan.

Dortmund [då'rtmontl, stad i

Ruhrområdet i preussiska prov.

Westfalen, Tyskland, vid s. änd-

punkten av D.—Emskanalen (se

d. o.). D., som ligger i det west-

faliska stenkolsområdets centrum,

har betydande järn- och stål-

industri ävensom stora brygge-

rier. Från D. utgå ett tiotal

järnvägslinjer. — D. tillhörde un-

der medeltiden hanseförbundet

och var fri stad till 1803. Under
Preussen kom D. 1815. Dess mo-

derna uppsving daterar sig från

gruvdriftens och järnindustrins

begynnande under senare hälften

av 1800-t.; sedan denna tid har,

invånarantalet mer än 30-dubb-

lats. 300,000 inv.

Dortmund—Emskanalen
[då'rtmont], kanalanläggning

mellan Dortmund vid floden Em-,

scher och Nordsjön vid Ems'
mynning. D., som utfördes åren

1892—99, går i nordlig riktning



1473 Dorval—Dostojevskij 474

till Ems, korsar denna flod och

följer därefter dess högra strand

drygt halvvägs till havet, var-

efter floden själv är kanaliserad.
' Totala längden är 283 km., fall-

höjden 72 m. och djupet 2,5 m.

I

Märkligt är det lyftverk vid

Henriohenburg, där fartygen i en

låda eller kammare av plät lyf-

tas, resp. sänkas 14 m.

Dorval [därva'll], Marie,
f . D e 1 a u n a y, f. 1792, d. 1849,

fransk skådespelerska, berömd
för sina ypperliga framställ-

^ningar av de kvinnliga huvud-
! rollerna i Victor Hugos och

Dumas d. ä:s skådespel.

I

Dos !• d o' s i s (grek. do'sis,

[gåva), den mängd av ett läke-

j
medel, som bör givas åt gången

j

(enkel dos) 1. under ett dygn
(dag 8 dos). För starkare verkan-

jde medel är högsta tillåtna D.
bestämd i farmakopén. överskri-

jder läkaren den maximala D. i

sitt recept, måste han sätta ett

"sic!" eller ett ! efter siffran,

enär apoteket eljest icke får ex-
• pediera receptet. Barndoser-
n a äro lägre än de vuxnas, men
ej lagligen fastställda.

Dosbarome'ter, kvicksilver-

I

barometer med kvicksilverbehål-

lare. Jfr Barometer.
Dose'ring (av fr. dos, rygg),

j
sluttningen av en uppkastad

j
jordvall, uttryckt genom förhål-

I

landet mellan sluttningens höjd
och horisontella längd.

Do'sis, se D o s.

Doslibe'lI, se Vattenpass.
Do'ssi, Dosso, eg. Giovan-

-n i d i L u t e r o, f. 1479, d. 1542,
italiensk målare, verksam huvud-
'sakligen i Ferrara, Venedig och
Rom. I en mängd stora komposi-
tioner med bibliskt och mytolo-
.giskt innehåll visar han sig som
'en självständig efterföljare till

Den heliga familjen. Målning: av Dosso
Dossi.

Rafael och Tizian. D. var även en
betydande porträttmålare.

Dossier [dåss-je'], fr. (av dos,

rygg)» samling av handlingar.

Dostoje'vskij, Fjodor Mi-
hajlovitj, f. 1821, d. 1881,

rysk författare. D. var son till en
militärläkare i Moskva och utbil-

dades till fortifikationsofficer

men övergav snart den militära

banan för litteraturen. Med sin

första roman, Bjädnyje Ijudi

(1846; Fattiga stackare, 1907,

Arma människor, 1920), som lik-

som D:s närmast följande verk
skildrar den lägre ämbetsmanna-
miljön i Petersburg, väckte han
den inflytelserike kritikern Bjä-

linskijs hänförelse. 1849 anklaga-

des D. för delaktighet i en socia-

listisk saromansvärjning, dömdes
till döden men benådades på av-

rättningsplatsen och deporterades
till Sibirien, där han fick vistas i

10 år, de första 4 åren i fängelse.

Efter frigivningen återtog han
sitt författarskap, men hade så

gott som hela sitt liv att kämpa
med sjukdom — han var epilep-

tiker — och penningbekymmer.
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F. M. Dostojevskij. Målning av V. Perov,

som tvungo honom till en rastlös

litterär produktion. I denna ha
fängelsetidens intryck, dess berö-

ring med lidande och brott, satt

djupa spår. Omedelbart återgivas

de i Sapiski is mjortvago döma
(1861—62; Döda huset, 1913),

men de ha även starkt färgat

Prestuplenie i nakasa/nie (1866;
Raskolnikov, 1884, Brott och
straff, 1922), som grundlade D:s
europeiska rykte. I huvudperso-
nen i Idiot (1868; Idioten, 1919
—20) har D. i viss mån skildrat

sig själv och samtidigt förkropps-

ligat sitt mänsklighetsideal, en i

medlidandet helt uppgående, till

ytterlighet självuppgivande och
ödmjuk, naiv och uppriktig män-
niska. Typen återkommer även
i D;8 sista stora roman, Bratia
Karamasovy (1879—80; Bröder-

na Karamasov, 1918—19), en
utomordentligt brett anlagd och
djupgående skildring av ryskt

själsliv, vari D. sökte inlägga

hela sin världsåskådning. Av
hans övriga verk kunna nämnas
Bjäsy (1871; Onda andar, 1918
—20) och Dnevnik pisatelja (En
skriftställares dagbok, i urval på

sv. 1915), Bom D. utgav från

1873, först som följetong, sedan
som självständig tidskrift. —
D:8 åskådning utvecklades efter

deportationstiden alltmer i orto-

dox och konservativ riktning.

Lidelsefull slavofil, såg D. i

Ryssland räddningen undan den
enligt hans mening av förfall

hotade västeuropeiska kulturen,

vars radikalism han bekämpade
liksom den därav påverkade
ryska nihilismen. Mot dessas

egoistiska och ateistiska livssyn

satte han det kristna ödmjuk-
hetsideal, han bl. a. förkropps-

ligat i Idioten. — Som romaniör-
fattare är D. en av världslitte-

raturens största, framför allt

som psykolog. Sin främsta styrka
har han i skildringen av sjukliga

och abnorma själstillstånd. Han
har som ingen annan fördjupat

sig i det mänskliga lidandet och

gått till botten av människosjä-
lens avgrunder. Men han är ingen

kall iakttagare, som de samtida
franska naturalisterna, utan ge-

nomträngd av medlidande, och i

främsta rummet röra sig hans
böcker kring moraliska problem,

skuld och ansvar. Formellt lida

särskilt hans sista romaner av

det oerhört breda och detaljeran-

de skildringssättet och den svaga
kompositionen, men de enstaka

scenerna äro givna med visionär

kraft. På den europeiska littera-

turen har D. sedan 1880-t. utövat

ett djupgående inflytande, sär-

skilt i Tyskland och de nordiska

länderna, på senare tid även i

Frankrike.

Dou [dan], Gerard, f. 1613,

d. 1675, holländsk målare, verk-

sam i Leiden. D. var 1628—1631

lärjunge till Rembrandt och ut-

bildade under inflytande av

denne sin stil, som kännetecknas

av en rik och harmonisk kolorit

I
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självporträtt. Målning av Gerard Dou.

hamt miniatyrartat utförande,

jlelat målade han små tavlor med
jaänniskor i halvfigur, vanligen

'ramträdande i ett fönster mot
inörk bakgrund. Drottning Kri-

tina köpte genom den svenske

.liplomaten Spiering en stor sam-
ling målningar av D., vilken dock

I
närt skingrades.

' Douai [doä'], stad i dep. Nord,
'rankrike, 30 km. s. om Lille.

lådhus från 1400-t. Före världs-
' riget bedrevs i D. järnindustri

!ch glaatillverkning samt kemisk
Jndustri. D. blev under världs-

i

riget till stor del förstört.

4,000 inv.

Douaumont [doåmå'i)], fort
ch by på Verduns nordsida, för-

.törda under världskriget, då de
rövrades av tyskarna under Ver-
'unoffensivens första dagar (febr.

916). D. återtogs på senhösten
. å.

Doublé [doble']. 1. Juvelerar-
?rm, varmed dels avses överdrag
v en ädel metall på en oädel,
els (egentl. felskrivn. för douh-
t) en förfalikad ädelsten. Se

Dubblett. — 2. Se Dub-
blé.

Doubs [do]. 1. Flod i ö. Frank-
rike, tillflöde till Rhönes biflod

Saöne. D. bildar på en sträcka

av 45 km. gräns meUan Schweiz
och Frankrike. — 2. Departement
i ö. Frankrike kring floden D.
Åkerbruk och boskapsskötsel. Ur-
tillverkning. Huvudstad Besan-
gon. 285,000 inv.

Doucin [dosä'i)] (av fr. douw,
sot) , se Äppleträd.
Douglas [do'gglas], huvudstad

på ön Man i Irländska sjön, be-

lägen på öns s.ö. kust. God hamn.
Badort. 20,000 inv.

Douglas [do'ggl8s], skotsk
adelsfamilj, som sedan 1100-t.

räknats till sitt lands förnämsta
och gjort stora insatser i dess

historia. Ättegrenen "de svarta

D." erhöll 1358 värdigheten earl

av D. Den 9:e earlens uppror
mot Jakob II 1455 bestraffades

med stamgodsets överflyttande

på sidolinjen Angus ("de röda
D."), vilken 1633 förvärvade

titeln markis av D. Genom gifte

erhöll en av dess medlemmar
1660 titeln hertig av H a m i 1 -

ton, med vilket namn ätten

ännu fortlever, medan stam-

godset övergått till earlarna av
Home.
Douglas [do'gglas], svensk

grevlig ätt, härstammande från

Douai. Rådhuset.
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Ludvig Douglas.

den skotska ätten D. genom R o -

bert D., f. 1611, d. 1662, vilken

1631 kom till Gustav II Adolfs
hov, deltog i 30-åriga och polska
krigen samt 1654 upphöjdes i

grevligt stånd. D. blev 1657 fält-

marskalk och riksråd. Bland ät-

tens medlemmar märkes Lud-
vig D., f. 1849, d. 1916, greve,

riksmarskalk, politiker. 1890

—

1911 ledamot av F. K., 1895—99
utrikesminister. D. var 1893

—

1901 landshövding i Uppsala 1.,

1901—11 i Östergötl. 1. samt
från sistnämnda år riksmarskalk.

D. intog SS. utrikesminister i

unionsfrågan en mot de norska
kraven i flaggfrågan avvisande
hållning. D. var varm ivrare för

ett starkt försvar, varom hans
broschyr Hur vi förlorade Norr-
Und (1889) bär vittne. 1901—04
var D. ordförande i Norrlands-

kommittén.

Douglasgran [do'ggl8s-],Pset^-

dotsu'ga tawifo'lia (1. Dougla'sii),

från v. Nord-Amerika härstam-

mande barrträd; planteras i s.

och mell. Sverige som park- och

skogsträd. Uppnår i sitt hemland
ända till 100 m:s höjd. Lämnar
gott virke.

Doumer [dome'], Paul, f.

1857, fransk politiker, led. av

deputeradekammaren 1888—96

och 1902—10, dess president
ii

1905—06, senator sedan 1912.

Generalguvernör i Indo-Kina
1896—1902. D. var finansminis-

i

ter 1895—96, medlem av krigs-

kabinettet i Painlevés ministär
1917 och finansminister i Briands
1921—22.

Doumergue [domä'rg], Gas-1
ton, f. 1863, fransk politiker,

led. av deputeradekammaren
1893—1910, senator sedan 1910.

D., som flera gånger varit minis-»

ter och chef för olika departe-
ment, stod 1913—14 i spetsen för

ett eget kabinett. 1923 senats-

president. Han tillhör den de-

mokratiska vänsterns främste.

Doumic [domi'kk], René, f.

1860, fransk litteraturkritiker,

redaktör för Revue des deuw
mondeSy medlem av Fr. akad. 1909,

har utom essaysamlingar, ss. De
Scribe å Ibsen (1893) och Étu-

des sii/r la littérature frangaise

(6 bd, 1896—1909), utgivit en

kortfattad, mycket spridd läro-

bok i fransk litteraturhistoria.

Dou'ro, se D u e r o.

Dowden [dao'dn], Edward,
f. 1843, d. 1913, irländsk littera-

turhistoriker. Hans Shakespeare,

his mmd a/nd art (1875) är ett

av de bästa bidragen till den

nyare Shakspereforskningen.

Döve [då'fe], Heinric"!]
Wilhelm, f. 1803, d. 1879

tysk meteorolog och fysiker, prof

i Berlin 1829. D. uppställd(

1840 en teori för att förklara de1

förhållandet, att vinden på er

plats vrider sig medsols, då ei

cyklon 1. ett barometerminimun
passerar orten. Företeelsen skull*

enligt D. bero på ett system po

lära och ekvatoriala luftström

mar, något som senare under

sökningar dock icke bekräftat.

Dover [dåo'v9], hamnstad
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Dovhjort. Hane. Längd c:a 135 cm.
Skulderhöjd c:a 90 cm.

.grevskapet Kent, s. ö. England,
i^id Engelska kanalens smalaste
|lel. D. är den viktigaste över-

'artsorten till Europas fastland.

Oagliga ångbåtsförbindelser med
Oalais (Frankrike) och Ostende
'Belgien). 40,000 inv.

Do'vers pulver, Svenska far-

.lakopéns Pu'lvis Ipecacua'nhae
''pia'tus, ett mycket använt
ulver, i vilket ingår 10 %
'pimn. Brukas huvudsakligen
lot diarré.

Dovhjort, Da'ma da'ma, ett

L j o r t d j u r med naken mule,
mg (15—19 cm.) och långhårig
råns. Hörntänder saknas i över-

äken. Hanen bär horn, vid basen
inda, upptill skovellika och
iggförsedda; de fällas i april

-h äro åter utvuxna i sept.

iroppsfärgen sommartid gulbrun

I

ed mörk ryggstrimma, Ijus-

jäckiga sidor och gulvit buk.
'm vintern mera gråaktig utan
ickar. Även svarta raser och
,binos förekomma. D. härstam-
lar från Medelhavsländerna,
jålles allmänt i djurgårdar; an-
äflfas även förvildad, bl. a. i

Sverige. Parningstid oktober.
-2 kalvar födas i juni—^juli.

idlyst.

Down [daon], grevskap i prov.

— L e X. IH.

Ulster, Nord-Irland, vid Irländ-

ska sjön. Huvudstad Down-
patrick. 200,000 inv. (1911).

Downing Street [dao'ning
strit], gata i London, vid vilken
engelske premiärministerns bo-
stad och utrikesministeriet
ligga; användes ss. benämning
på detta senare.

Downs, The D. [dao'ns], två
väst-östliga höjdsträckningar i

s.ö. England, South D., utmed
Engelska kanalen, och North
D., s. om Thamesbäckenet, om-
slutande The Weald, "skogen",
en av Englands tätast befolkade
bygder. D. utgöra med sina vida,
sammanhängande gräsmarker ut-

märkta fårbeten.

Dovrefjäll, Dovrefjeld,
högfjällsområde med öst-västlig

huvudsträckning mellan öster-

dalen och Atlanten, bildande
gräns mellan Söndenfjeldske och
Nordenfjeldske Norge. ö. delen
hyser vidsträckta, öde fjäUpla-
tåer, över vilka bland andra
toppar höja sig Snehsetta (2,246
m.), länge ansett som Skandina-
viens högsta fjäll, och Rondane
(2,176 m.). över dessa vidder
gick sedan medeltiden den gamla
kungsvägen mellan s. Norge och
Tröndelagen. Numera skares om-
rådet längre österut av järn-

vägen Kristiania—Trondhjem, av
vilken sträckningen Dombaas (i

Gudbrandsdalen)—Stören (i Gul-
dalen) benämnes Dovrebanan
(öppnad 1921). En annan viktig

dalgång är Romsdalen-Gud-
brandsdalen, som i riktning n.v.-

s.ö. skär D. V. delen företer mera
sönderskurna och splittrade ter-

rängformer. I Atlantens närhet
höja sig de vackra Troldtinderne
(c: a 1,000 m.) och Romsdalshorn
(1,556 m.).

Doyen [doajä'r)], fr. (av lat.

deca'nuSy egentl. chef för tio
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Arthur Conan Doyle.

män), älderspresident ; den sär-

skilt till tjänstetiden på platsen

äldste beskickningschefen.

Doyle [dåjl], sir Arthur
Conan, f . 1859, engelsk förfat-

tare. Han studerade medicin i

Edinburgh, tjänstgjorde som lä-

kare under boerkriget och skild-

rade dess historia i The great

Boer war (1900) ; han har även
skrivit historiska romaner men
har vunnit sitt världsrykte med
detektivromaner, i vilka hjälten

är Sherlock Holmes. D. är ivrig

spiritist och har utgivit böcker i

spiritistiska ämnen.

Dr, D:r, förk. för doktor.

Dra'ba, växtsläkte (fam. Cru-

cijerae) av låga, huvudsakligen
arktiska och alpina örter med
vita eller gula blommor och
korta, plattade skidor. I Sverige
är D. ve'rna, rågblomma 1.

nagelört, allmän.

Draba'nt, urspr. person, till-

hörande en furstlig livvakt. D.
förekommo i Sverige redan pä
Gustav 1:8 tid. Under 1600-t.

bildades av D. en militär kår,

Bom från 1700 bestod av uteslu-

tande officerare ("Karl XII: a

Draba verna (nagelört),

blomma.
T. h. en

Drachenfeli.

drabanter"). Ur denna kår upp-

stod under frihetstiden livdra-

bantkåren, upplöst 1821. —
Astr. Se Satellit.

Dracae'na, se Drakblodsi
träd.

Dra'chenfels, borgruin på en

hög bergstopp vid Rhen, 10 km
s.ö. om Bonn, med en av de vack-

raste utsikterna i Rhendalen.

Drachman, Holger, f

1846, d. 1908, dansk författare

D. började som målare j som för
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Holger Drachmann.

fattare framträdde han först

med reseskildringar, vilka liksom
hans målningar främst förhär-

liga havet och sjömanslivet. Un-
ler en vistelse i England 1870
iom han i beröring med socialis-

nen, och f. å. anslöt han sig till

let Brandeska genombrottet.

5Jälv upplevde han under 1870-t.

jtt lyriskt genombrott, som i flö-

lande rikedom och omedelbar
riskhet står utan motstycke i

lausk litteratur: Digte (1872),
^cempede Melodier (1875), Sange
ed Havet (1877), Ungdom i

Hg t og Sang och Roser og Ran-
ver (1879). I den första av dessa
iktsamlingar förhärska de soci-

jla tendensdikterna, men tidigt

ramträda i D:s älsklingsfigur,

den färende Svend", i sångerna
jill havet och de ljusa nätterna
pmantiska drag. Sedan D. även
örjat upptaga nationella ämnen
|ch i sina skildringar från Sön-
erjylland, Derovre fra Groensen

1877), närmat sig de konserva-

va, kom i Ostende-Briigge (i

hyggebilder, 1883) den öppna
•ytningen med den Brandeska
Ldikalismen och realismen. I

gospel som Der var engang
885) fick fantasin åter fritt

)elrum, och i sina dikter be-

sjöng han hemmet och härden.

Men snart inträffade ett nytt
omslag och en radikal brytning
med borgerskapet, som fick sitt

starkaste uttryck i den stora, löst

komponerade men starkt levande
och stämningsmättade romanen
Forskrevet (1890), som innehåller

en uppgörelse både med tiden och
diktaren själv. I förgrunden trä-

der här Edith, en egendomligt
fin och vek kvinnogestalt, vars
förebild var en köpenhamnsk
varietésångerska och som be-

härskar D:8 diktning från Sange-
nes Bog (1889) till romanen Den
hellige lid (1894). Främst av
hans senare verk stå de lyriska

skådespelen Völund Smed (1894),
Gurre (1898) m. fl. — D:s pro-

duktion är överväldigande rik

men ojämn. Främst står han
inom lyriken, där han är en av
de största, icke blott i Danmark.
— Även D : s andra hustru, E m -

m y D., f . C u 1 m s e e, f . 1854,

och deras son Poul D., f . 1887,

ha framträtt som romanförfat-
tare, den senare även som natio-

nalekonomisk skriftställare.

Dra'co, se Agamidae.
Drag, se Fiskredskap.
Drag, rörelser i en luftmassa,

beroende på olika temperatur i

olika delar av densamma. — D.
i ett boningsrum beror på luf-

tens uppvärmning, på grund var-

av den stiger upp mot taket, där
den söker sig ut genom springor

och otätheter. Samtidigt inström-

mar genom fönster och dörrar

kall luft i riktning mot eldstaden.

Den varma luft, som kommer i

beröring med fönstret, avkyles
och sjunker nedåt golvet. Sålunda
uppstår kalldrag från fönstret,

även om detta är aldrig så väl

tätat. Ett värmeelement under
fönstret förhindrar dylikt D. —
D. i en eldstad beror på tryck-
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Bkillnaden mellan den i skor-

stenen inneslutna luften och
luften utanför skorstenen. Ju
högre denna är, dess större blir

tryckskillnaden, dess kraftigare

D. Är icke lufthastigheten i

skorstenen tillräcklig, kan D.
upphjälpas genom användande av
fläktar, ångpuff 1. ångbläster. Jfr

Eldning.
Draga, urspr. D. L u n j e -

w i t z a, drottning av Serbien, t.

1867, d. 1903. Änka efter en in-

genjör Masjin, blev hon 1900 gift

med konimg Alexander (se d. o.).

Dragande koppel, se Orgel.
Dragant, se Gummi.
Dragare utgöras i Sverige av

hästar (715,681 st. år 1919) och
oxar (53,344 st. s. å.) samt
renar och i undantagsfall tjurar

och kor. Medeltalet D. för hela

landet är 14 hästenheter (1 oxe
= V4 häst) per 100 har åker.

Normala behovet av D. i jord-

bruk anses vara 2 hästenheter på
20 har åker. — Den förstklassiga

dragartypen karaktäriseras av
grov, fast, väl sluten kropp med
stark, ej för lång hals, brett,

djupt bröst, väl ställda rörliga

bogar, fasta, grova, väl ställda

ben, ej långa hasleder, fasta ho-

var 1. klövar, kort, rak, bred

rygg och länd, långt, ej avsmal-
nande kors, tjock, mjuk hud med
stark hårväxt. De i Sverige som
D. använda hästraserna äro den
nordsvenska hästen samt arden-

ner- och clydesdalehästarna, de

senare av utpräglad dragartyp.

Av de svenska nötkreatursraser-

na har ingen utpräglad dragar-

typ.

Dragarpenningar, se P a c k -

huskarlar.
Dragg, mindre ankare utan

ankarstock, bärande 2 1. flera

med flyn försedda armar. —
Dragga med säges ett ankare

göra, vilket ej gripit tag i bott-

nen utan släpas på densamma
av fartyget. — Dragga, att

med dragg söka uppfiska föremål
från sjöbottnen.

Draghällan, fyr i Bottniska
viken, vid inloppet till Sundsvall.

Draginrättning, anordning för

sammankoppling av järnvägsfor-

don, bestående av en under for-

donet gående dragstång, för-

sedd med krok och skruvkoppel.

D. måste vara fjådrande för att

kunna mildra ryckningen i tåg-

sättet. På lokomotiv är D. ej

genomgående, utan kraften fort-

plantas genom ramverket.

Dragkamp, en från antiken

känd idrottsgren, utföres i mo-
dern idrott av två lag, vartdera

om åtta man, av vilka den siste
[

(och tyngste) är "ankaret". Linan'

skall vara 30 m. lång. Från mit-

ten räknat skall avståndet till

främste mannens i vartdera laget

fattpunkt vara minst 1,7 5 m.j

dessa punkter markeras och ut-

göra gränsmärken. På marken
dragas mot linan vinkelräta lin-

jer under mittpunkten och de

båda gränsmärkena. När det ena

laget dragit det andras gräns-

märke över sin egen gränslinje,

anses det som segrare.

Dragkraft, se Lokomotiv.
Draglina, se S e 1 e.

Dragmedel, plåster, som an-

bringas på huden för att genom
uppdragande av bläsor "avleda"

smärtor 1. inflammation. I sv.

farmakopén upptagas plåster med

spansk fluga. Metoden är värde;

lös och hos oss bortlagd av lä-

kare men torde någon gång före-

komma som huskur.

Dragningskraft, detsamma

som attraktionskraft. Se At-
traktion.

Dragoma'n, tolk i Levanten.

Drago'n, Artemi'sia d>tacu'n-
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culus, meterhög ört (fam. Com-
po'sitae) med helbräddade, lan-

isettlika blad och små gulaktiga

blomkorgar i vippa. ö. Europa,

Orienten, Himalayaområdet. Od-

las 8om kryddväxt och användes

bl. a. att giva smak åt s. k. dra-

gonättika, vinaigre d'eåtragon.

Dragona'd, tvångsinkvarte-

iring av dragonregementen bland

den hugenottiska befolkningen i

[Frankrike på 1680-t., använd som
[förföljelsemedel i avsikt att fram-

[tvinga hugenotternas återgång

till katolicismen.

Drago'ner (av ital. dragone),

Lirspr. (senare hälften av 1500-t.)

1infanterister, som gjordes beridna

[|för att lättare kunna utföra över-

Ifall; de stredo dock alltid till

lots. Truppslaget omvandlades
Bmåningom till lätt kavalleri, lik-

»tällt med övrigt sådant (se Ka-
valleri).

Drags a. b., Norrköping, en- av
isveriges förnämsta yllefabriker,

Ined kamgarns- och kardgarns-
pinneri, ylleväveri, appretur-

jerk och färgeri. Fabriken anlagd
ISIO, nuv. bolag grundat 1854.

Dragsjuka, se

Dragskiva, se

ling.

Dragskåp, väggfast glasskåp
;Qed utloppsrör. I D. utföras på
!:emiska laboratorier sådana
rbeten, vid vilka illaluktande
ch giftiga gaser utvecklas.

Dragsmark, socken i Göteb.

., jämte Bokenäs pastorat i Gö-
eborgs stift. 505 inv. — ID. an-

ades vid 1200-t:s mitt av den
orske konungen Håkan den
amle ett premonstratensklos-
er, även kallat Marieskog, som
id reformationen indrogs och
ars byggnader sedan fingo för-

alla; ruinerna utgrävdes på
890-t. I den nuv., på 1700-t. upp-

Ergotism.
Tråddrag-

Kalk i Dragsmarks kyrka.

förda träkyrkan förvaras en
märklig kalk från 1200-t:s slut.

Dragspel, se Harmonika.
Dragstift, instrument för upp-

ritande av linjer med tusch 1.

bläck, bestående av tvenne spet-

sade stålfjädrar, som kunna när-

mas till varandra med hjälp av
en skruv och mellan vilka tuschet

1. bläcket införes. För uppritning
av kroklinjer finnas D., som på
en tapp kunna röras kring skaf-

tet.

Dragstång, se D r a g i n -

rättning och Förank-
ring.

Draguignan [draginja'!)], hu-

vudstad i franska dep. Var.

10,000 inv.

Drakballong, den moderna
typen för fjättrad militärballong;

på grund av sin konstruktion

mindre påverkbar av vinden än
kulballongen.

Drakbergen, Kathlamba-
bergen, bergskedja i Syd-Af-
rika, sträcka sig i en båge från

ö. Kaplandet genom Basutoland
och gränstrakterna mellan Natal
och Oranjefristaten in i Träns-
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vaalkolonin. Grenom Stormbergen
sammanhänga de i s. med Kap-
kolonins berg. D. uppbyggas av
bergarter, tillhörande karoofor-
mationen (karbon och trias).

Högsta topparna äro Cathkin
Peak (3,660 m.), Gianta Castle

(3,350 m.) och Mont aux Sources

(3,350 m.).

Drakblodsträd, Dracae'na
dra'co (fam. Lilia'ceae) , högväxt
träd, härstammande från Ka-
narieöarna. Det bär långa, lan-

settlika blad i rosettlika sam-
lingar. Yngre träd äro ogrenade
och likna palmer. D. kan nå
betydliga dimensioner. Ett rykt-

bart exemplar, vars ålder upp-
skattats till c:a 5,000 år, växte

på Tenerife, tills det under en
stark storm år 1868 helt förstör-

'^s. Stammens omkrets var då
omkr. 14 m. och höjden omkr. 22

m. — Från D. utsipprar ett mörkt,
blodrött harts, drakblod, som
förr fördes i marknaden. Den nu-

tida handelsvaran erhålles hu-

vudsakligen ur frukterna av en
palm, Daemo'norops (Ca'lamiis)

dra'co, rotting, från Sundaöarna
och Bortre Indien. Drakblod an-

vändes förr i medicinen, numera
till färgning av fernissor och

läcker. — Flera Dracaena-arter,

en del med röda 1. brokiga blad,

odlas 88. prydnadsväxter.

Drake. 1. Sagodjur med ödle-

kropp och vingar, i olika sagor

och myter utstyrt med skilda

skrämmande och fördärvbringan-

de egenskaper, gärna framställt

som sagohjältamas fiende. I

kristna religiösa föreställningar

förekommer D. som en mäktig
personifikation av det onda, bl. a.

i den ofta i bild framställda le-

genden om S:t Göran och dra-

ken (jfr Georg och Mikael).
För den fornnordiska myten
och sagan var D. okänd före be-

röringen med kristendomen; dess
plats intages av jättestora ormar
(Midgårdsormen, Fafne o. s. v.).

I Kina och Japan spelar D. en
viktig roll som mytologisk, heral-

disk och dekorativ figur. — 2.

Beteckning för ett vikingaskepp
med utskuret drakhuvud på för-

stäven. Okänd under den rent
hedniska tiden, kom denna be-

nämning i bruk först vid början
av 1000-t. ; tidigare hade även
här (jfr D. 1) ormen intagit D:8
plats ("Ormen långe" o. s. v.).

Jfr Vikingaskepp. — 3.

Se Flygning.
Drake [drejk], sir Francis,

f. 1540, d. 1596, engelsk sjöfaran-

de och krigare, företog kaparfär-

der till Västindien och Syd-Ame-
rika samt utförde 1577—80 den
andra världsomseglingen. 1585

företog han ett nytt krigståg

till spanska Amerika och slog

1588 tillsammans med Howard
"den oövervinnliga armadan" i

Engelska kanalen. Under en ny
expedition till Västindien dog

han ombord på flottan. — Alla

I

i|

Sir Framcis Drake. Samtida stick.
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Dubbeldrakmer från 200-t. f. Kr.

i):8 sjöfärder skedde i krigiskt

syfte för att skada Spaniens sjö-

makt och besittningar på andra

sidan haven. D. anses som en av

den engelska sjömaktens skapare.

Bland hans geografiska upptäck-

ter under sjöfärderna märkes
konstaterandet av Eldslandets

önatur. Han påstås även ha
överfört potatisen till Europa.

Draken, stjärnbild på norra
hemisfären.

Drakfiskar, Pega'sidae, en
fam. små fiskar (underordn.

Gatoste'omi) med platt kropp,
täckt av benplåtar. Simblåsa
saknas. Huvud med utdraget nos-

parti. Bröstfenor stora, vinglika.

D. kunna, enligt uppgift, sväva
kortare sträckor över vattenytan.

Indiska oceanens och Stilla ha-

vets tropiska delar.

Dra'kma 1. drakme. 1. Forn-
i^ekiskt silvermynt, 6 o b o 1 e r.

V^ärde på Solons tid ungefär 71
iire i nuv. mynt. — 2. Den nu
gällande grekiska myntenheten,
100 1 e p t a. Parikurs 72 öre.

Dra'kon, grekisk lagstiftare;

3kall enligt traditionen ss. ar-

kont 621 f. Kr. ha låtit utforma
Dch uppteckna Atens lagar, vilka
blevo beryktade för sin oerhörda
stränghet.

Drako'nisk, sträng, hård,

omänsklig (lag, befallning). Jfr
träkon.
Drakskepp, se Drake.
Drakslinga, äldre (oegentlig)

benämning för ett under folk-

vandrings- och vikingatiden an-

vänt ornamentsmotiv.
Draködlor, se Agamidae.
Dram, d r a m m (av eng.

dram från grek. måttet drakme' )y

eg. *'nypa", sup, snaps.

Drama, diktverk, i vilket

framställes ett händelseförlopp,

omedelbart uppburet av olika

talande och handlande personer.

Estetiken har inom dramat ur-

skilt många olika arter, alltefter-

som det ena eller andra elemen-
tet i dess byggnad är förhärskan-
de; man talar sålunda om karak-
tärsdrama, där vikten ligger på
skildringen av de handlande per-

sonernas inre egenskaper, intrig-

drama, där händelseutvecklingen
är det väsentliga, sagospel, där
stoffet utgöres av sagomotiv,

o. s. v. Mera allmänt genomförd
är den indelning, som vilar på
själva händelseförloppets karak-
tär. Med utgångspunkt tagen
häri skiljer man på sorgespel

(tragedi) och lustspel (komedi)

;

mellan dessa arter står det på
1700-t. uppkomna skådespelet 1.

dramat i inskränkt mening,
karaktäriserat av att det inne-

håller en serie allvarliga för-

vecklingar, som föras till ett

lyckligt slut. Vid sidan av dessa

arter må nämnas det under
1800-t:s senare hälft uppkomna
problem- och tendensdramat, där
författaren ställer karaktärer och

händelseförlopp i beroende av en

viss tendens. Den moderna lit-

teraturen äger emellertid talrika

D., som ej kunna föras till någon
av här nämnda kategorier. —
Viktigast bland hittills upp-

ställda teorier för D. är den
aristoteliska, vilken i huvudsak
varit bestämmande för såväJ

antikens som renässansens dra-

matik. Dess grundprincip är kra-
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vet på de tre enheterna,
rummets, tidens och handlingens.

Handlingens enhet, den enda
Aristoteles själv krävde, innebär,

att D. skall framställa ett enhet-

ligt och avslutat händelseförlopp.

Kravet på tidens och rummets
enhet formulerades av den itali-

enska renässansestetiken och se-

nare den fransk-klassiska så, att

handlingen skall försiggå under

en bestämd tidrymd (12 1. 24

timmar) och på en och samma
plats. Såväl romantikens som
realismens och naturalismens

D. har emellertid frångått

dessa grundsatser. — Historia.

I allmänhet är man benägen att

söka D:s ursprung i handlingar

av symbolisk karaktär, knutna
till den religiösa kulten; man har

sålunda trott sig finna antyd-

ningar om dylika primitiva reli-

giösa D. i vissa Vedahymner, i

en del Eddadikter o. s. v. — Ett

utvecklat D. träffar man redan

tidigt i Indien, där det omkr.

vår tideräknings början nått en

utbildad konstnärlig form; de

skådespel, som bevarats till vår

tid, äro emellertid av senare da-

tum. Ryktbarast äro Kalidasas
D. (omkr. 400 e. Kr.). — An-
tiken. Tidigare och högre ut-

vecklat är det grekiska D. Den
grekiska tragedin anses ha upp-

kommit ur den hieratiska kör-

diktningen omkr. mitten av 500-t.

f. Kr., då skalden Tespis till

körsången fogade ett dramatiskt

element, bestående av en dialog

mellan kören och körföraren.

Från denna obetydliga början

utvecklades under det följ. årh.

en rik litteratur, kulminerande

med de tre stora tragöderna

Aiskylos, Sofokles och

Euripides. Den attiska trage-

din i sin fulländade form har
definierats som "en i sig avslutad

framställning ur hjältesagan,
poetiskt utarbetad i en upphöjd
stil, utförd av en borgarkör samt
två eller tre skådespelare och be-

stämd att såsom en del av den
offentliga gudstjänsten uppföras
i Dionysos' helgedom" (Wilamo-
witz). Hos Aiskylos skönjes ännu
sambandet med den äldre tidens

direkt ur den religiösa kulten
uppvuxna D. Handlingen är föga

komplicerad, och huvudvikten
ligger till en början på kör-

sångerna. Med Sofokles når den

attiska tragedin sin höjdpunkt.
Euripides företer en mera mo-
dem prägel. Det religiösa patos,

som behärskat det tidigare D.,

är hos honom ersatt av ett analy-

serande och reflekterande drag.

Av senare verksamma tragiska

författare äro en del fragment
bevarade, av vilka man kan
sluta sig till att tragedin allt

mer börjat lösgöra sig från den

klassiska ämneskretsen och i stäl-

let behandla fritt uppfunna mo-
tiv. Emellertid fick tragedin ej

någon lång livstid; med den

makedoniska erövringen är dess

tid ute. Även den grekiska

komedin står i beroende av Dio-

nysoskulten; den anses ha upp-

kommit ur dramatiska folklekar

vid Dionysosfestema, vid vilka

de uppträdande ofta voro kosty--

merade till silener o. d. Ur
dessa, särskilt inom det doriska

kulturområdet populära, primi

tiva farser framväxte så småning
om genom kombination med kör

diktningen den attiska komedin
Vår uppfattning av dess karak
tär vilar i allt väsentligt på

Aristofanes' komedier. Hans
D. angripa hänsynslöst sam-

tida i det politiska och kulturella

livet framträdande personer men
inrymma även scener av frisk

och luftig poesi. Den senare at-
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tiska komedin lämnar kontakten

i med politiken och behandlar

motiv ur vardagslivet; dess

förnämste representant är M e-

n a n d r o 8, vilkens arbeten dock

blott äro oss kända i romerska

I

översättningar (av Terentius och

Plautus). — Det romerska D.

bestod i allmänhet blott av imita-

I

tioner efter grekiska original.

I Flera tragediförfattare äro oss

1 kända till namnen, men av deras

verk äro blott fragment beva-

rade. Lustspelsdiktningen repre-

senteras av Plautus och T e-

r e n t i u 8, vilkas D., samtliga

i
återgående på grekiska original,

för senare tiders dramatik haft

en utomordentlig betydelse, såväl

Igenom de däri uppträdande ty-

iperna som genom själva motiven;
|bl. a. ha Moliére och Holberg
jhärifrån hämtat uppslag. •

—

[Medeltiden. Under senanti-

iken försvann det stora dramat
'från teatrarna och ersattes' av
v^arietéupptåg m. m. Den enda
(dramatiska form, som synes ha
jfortlevat, är vad man kallat

Tiimen, ett med sång- och dans-

lummer uppblandat D. av oftast

3urleskt innehåll, gärna kryddat
IV politiska anspelningar och
mproviserade upptåg. Denna
'orm av D. sträckte sina efter-

rerkningar långt in i medeltiden.

!.ängst bevarades kännedomen
)m antikens D. i Bysans. Upp-
öranden av antika D. förekom-
no emellertid aldrig. Däremot
ynes på ett mycket tidigt sta-

lium i Bysans ha utvecklat sig

jitt liturgiskt D.; redan på 300-

nch 400-t. finnas tydliga spår

lärav. Längre fram (på 900-t.)

»ratalar biskop Liutprand av
>emona, att grekerna firade

:yrkliga högtider (särskilt Elias*

limmelsfärd) med uppförandet
v skådespel. Ungefär vid samma

tidpunkt synas även tendenser
till dramatisk utformning av den
kyrkliga ritualen ha gjort sig

märkbara i Västerlandet. Särskilt

populära blevo dylika liturgiska

miniatyrdramer, som anslöto sig

till julhögtiden. Även andra kyrk-
liga högtider, epifania, påsken
o. s. v., gåvo upphov till skåde-

spel. På 1100-t. började man spela

utanför kyrkorna, latinet fick

vika för nationalspråken, och det

profana elementet började undan-
tränga det kyrkliga. Inom den
senare medeltidens allvarliga D.

kan man urskilja tvenne huvud-
grupper, dels mirakelspel,
som i regel behandla något hel-

gonmirakel (berömd är den fran-

ska serien Miracles de Notre
Dame, fr, 1300-t.), dels myste-
rier (se d. o.), stora episkt

hållna D. med oftast bibliska

ämnen, spelade med största de-

korations- och kostymapparat.
Den medeltida komiska teatern

står sannolikt i samband med
den senantika mimen, ehuru ut-

vecklingen ännu endast är känd
i sina huvuddrag. Litterär ut-

formning synes lustspelet ha nått

först på 1200-t. Dess glansperiod

är 1 400-t., då det i Frankrike
omhändertogs av en mängd gillen

och samfund, vilka firade årets

folkliga fester med uppförande

av skämtsanuna skådespel. I de-

ras repertoar ingick emellertid

även den genre, som kallas m o -

r a 11 1 e t, d. v. s. ett D. med
motiv ur vardagslivet och sede-

lärande tendens. För D:s se-

nare utveckling fick denna sist-

nämnda genre en stor betydelse,

då det realistiska skådespelet

starkt påverkades därav. — Re-
nässansen. Med den universa-

listiskt färgade medeltidskultu-

rens upplösning och de moderna
nationalstaternas uppkomst får
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även D. i varje särskilt land
sin bestämda prägel. Utveck-
lingen förlöper i allmänhet på
två linjer; dels uppstår under
inflytande av renässansens konst-

lära ett antikiserande D., oftast

knutet till universiteten, dels ut-

vecklas det folkliga skådespelet

till en högre konstnärlig fulländ-

ning. — Det italienska renäs-

sansdramat står i starkt beroende

av de antika förebilderna men
upptar även komiska element ur

folkskådespelet. Som komediför-

fattare framträdde bl. a. Ari-
osto. — I Frankrike söker

R o n 8 a r d och hans krets skapa
ett antikiserande D., dock utan
framgång. Det senare medeltids-

dramat fullföljes av flera för-

fattare, bl. a. A. Hardy. Först

i det stora franska 1600-tals-

dramat förenas de förut spridda

elementen till en enhet, på lust-

spelets område av Moliére och

på tragedins av Corneille och

Racine. — I Spanien uppstår

under 1500- och 1600-t. ett

rent nationellt D., som hos sina

bästa representanter når en utom-
ordentlig fulländning. De för-

nämsta D. behandla antingen

religiösa ämnen {autos och come-

dias divinas) eller världsliga

{comedias de ruido). Det spanska
D : s största namn äro Löpe de
Vega och Calderön, bägge

oerhört produktiva författare.

— Det engelska D. företer i

huvudsak samma utveckling som
det franska, ehuru dess blomst-

ringstid infaller redan omkr.

1600. Det lärda D. hade där

föga betydelse, då däremot folie-

dramat under den elisabetanska

perioden nådde en utveckling så

hög, att blott Greklands och Spa-

niens dramatik kan därmed jäm-

föras. Redan hos M a r 1 o w e och

G r e e n e kan man iakttaga en

sammangjntning av element från

folkskådespelet och det klassiska

D. Sin högsta utveckling når det

engelska D. med Shakspere
(se d. o.). Bland hans efterföl-

jare finnas flera diktare av stor

betydenhet, såsom J. Webster,
P h. M a s s i n g e r m. fl. Näm-
nas bör även Milton, som i

strängt grekisk stil skrev Samson
Agonistes. — I Tyskland före-

kommer imder 1500-t. dels ett

latinskt skoldrama, dels ett folk-

drama, som närmast härstammar
från den senmedeltida farsen

(fastlagsspelen). Mest känd är

Niirnbergskomakaren Hans
Sachs (se d. o.). Starkare in-

tryck från det lärda D. finner

man i det holländska och tyska

1600-t :s D.; holländaren V on-
de 1 och hans tyske efterbildare

Gryphius upptaga i sina tra-

gedier talrika element dels från

Seneca, dels från det av honom
direkt influerade kristliga D.,

som utbildats inom den för sce-

nens konst livligt intresserade

jesuitorden. — 11 O O -t : s D.

står i de flesta europeiska län-

der under påverkan av de stora

franska dramatikerna från föreg.

årh. Så uppstår t. ex. i Danmark
med Holbergs komedier ett

av Moliére starkt påverkat men
samtidigt nationellt färgat lust-,

spel. Kring seklets mitt börjar

emellertid engelskt inflytande

göra sig gällande. Dels blir

Shakspere bekant, bl. a. genom
Voltaire, dels anknyter man
till det i England utvecklade

borgerliga D., där i stället för

stora tragiska konflikter motiv

ur vardagslivet upptagas till be-

handling. I Tyskland upptages

denna riktnings program av L e s-

s i n g, i Frankrike av Nivelle
de La Chaussée och D i d e -

rot. Slutligen gör G o efhes
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3ch Schillers framträdande

9lut på det franska inflytandet,

och i dess ställe träder en direkt

anknytning till Shakspere och de

grekiska tragöderna. — Ro-
rn antikens D. blev däremot i

Tyskla/nd relativt mindre bety-

iande. Endast tvenne bland dess

epresentanter höja sig till verk-

1

ig storhet, nämligen H. v.

jK^ 1 e i 8 1 och Grillparzer.
lEn egenartad och betydande

övergångsgestalt är H e b b e 1,

rilkens mäktiga verk dock ej

i?ällan lida av alltför teoretiskt

konstruerade konflikter. — Ro-

[nantiken i Frankrike strävade

ned växlande lycka efter att

[ikapa ett stort D. Dess ledare

7ictor Hugo vann ej den

ramgång han önskade; mera
veka hos publiken hade Dumas
i. ä. med sina historiska D. Rikt-

lingens finaste representant är

^I u s s e t, vilkens små D. äro

yllda av utsökt poesi. — Inom
ilen engelska romantiken skrevo

5 h e 1 1 e y och Byron trage-

jlier, dock utan att vinna några
ceniska framgångar. — Det ro-

aantiska D:s företrädare i Ita-

ien äro M a n z o n i och P e 1 -

i c o. — I Danmark skapade
)ehlenschläger i anslut-

ing till romantikens konstnär-

iga program ett nationellt D.,

uvudsakligen byggt på motiv ur

andets sagolitteratur. — Det
enar e 180 O -t : s D. karak-

äriseras av utvecklingen från

omantik till realism och natura-

ism samt därifrån till symbo-
'ism. I Frankrike avlöstes roman-
iken av Vécole du bon sens, re-

resenterad av P o n s a r d och

L u g i e r. Samtidigt fängslades

en stora publiken av Scribes
sTidigt och elegant byggda in-

rigdramer. Den dramatiska rea-

smens stora namn är emellertid

Dumas d. y., hos vilken D. får

tjäna till exemplifiering av en
allmän grundsats och dess till-

lämplighet i det borgerliga livet.

Under 1800-t:s slut står D. i stor

utsträckning under I b a e n s in-

flytande; hans realistiska ten-

densskådespel såväl som hans se-

nare symbolistiskt betonade D.

ha starkt påverkat de flesta av
dåtidens dramatiker. Bland bety-

dande författare, som under de
senaste decennierna varit verk-

samma på D:s område må näm-
nas Maeterlinck, vilken ska-

pat ett antal verk av egendom-
lig, spröd och poesi fylld skön-

het, Hauptmann, hos vilken

naturalistiska och romantiska
strävanden förenats, Y e a t s,

författare till fantasifulla sago-

dramer med irländska motiv,

S h a w, som i dramatisk form
framlagt samhällskritiska syn-

punkter, m. fl. De senaste årens

D. företer bilden av talrika var-

andra korsande inflytelser. På
flera håll, särskilt i Tyskland ha
framkommit verk, som förete en

nästan fullständig upplösning av

alla former och visa förkärlek

för patologiska motiv (Georg
Kaiser, Franz Werfel,
Arnold Bronnen); dessa

experiment torde dock knappast
få någon avsevärd framtid. Be-

märkta namn bland yngre drama-
tiker äro för övrigt amerikanen
Eugene 0']Sreill och frans-

mannen Jean Sarment. — Sve-

riges äldre dramatik är ytterst

fattig. Av vårt medeltidsdrama
finnes intet bevarat, reforma-

tionstiden åstadkom intet D. av

betydelse och vad 1600-t:s dra-

matiska litteratur har att upp-

visa är i huvudsak tämligen

osjälvständiga efterbildningar av

utländska mönster. Under 1700-t.

blev den franska smaken bestäm-
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Dramatiska teatern 1 Stockholm. ExterlOr.

mande (Dalin, Leopold, Ad-
1 e r b e t h m. fl.) . Romantikens
dramatiska försök äro hos oss

föga märkliga ; blott S t a g n e -

1 i u s utgör här ett undantag
genom sina dock ej för scenen
lämpade tragedier. Sveriges enda
stora namn inom D. är Strind-
berg; hans i mycket geniala

fastän ojämna alstring har både
inom och utom Sverige (framför

allt i Tyskland) utövat ett vitt-

gående inflytande. Övriga be-

märkta moderna svenska drama-
tiker äro Tor Hedberg, Per
Hallström m. fl. En repre-

sentant för den dramatiska ex-

pressionismen har framträtt med
Pär Lagerkvist. — I "Norge

märkes vid sidan av Ibsen främst
Björnson. Dessutom må näm-
nas Gunnar Heiberg och

Nils Kjser. — I Danma/rks
nyare dramatik ha framträtt

bl. a. Holger Drachmann,
Edvard Brändes och Gus-
tav W i e d.

Dramatfk, dramatisk dikt-

ning. — Drama'tiker, för-

fattare av dramer. — Drama'-
t i s k, som hör till dramat ; i

vidsträckt bemärkelse om varje

konstverk 1. verklig händelse,

som uttrycker 1. framkallar en
stark spänning. — Dramati-
s e' r a, bearbeta en berättelse i

dramatisk form.

Dramatiska teatern, Kung-
liga D. Ur en av F. A. Ristell

(se d. o.) bildad trupp, som 1787

börjat uppföra svenska skådespel

i Bollhuset, uppstod f. å. Kungl.
svenska dramatiska teatern, som
ställdes under Kungl. teaterns

överinseende. 1793 överflyttade

denna teater till Delagardieska

palatset (se d. o.). 1813 uppgick

den fullständigt i Kungl. teatern

som dess dramatiska avdelning,

och efter teaterhusets brand 1825

förlades även dennas verksamhet
till operan. Först 1863 skildes

ånyo sång- och talscenerna, då

Kungl. teatern för den senare

förvärvade den 1842 uppförda,

vid Kungsträdgården belägna

Mindre teatern (se d. o.), som nu

erhöll namnet Kungl. Drama-
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Dramatiska teatern, ö. sidoväggen i

foajén.

tiska teatern. 1888 övertogs den-

1

na av den där anställda persona-

jlen, med en av K. M:t tillsatt

j

censor och överinspektör. Direk-
tör var 1891—98 och 1904-M37

I

Gustaf Fredriksson, 1898—1904
Nils Personne. 1901—07 uppför-
des en ny teaterbyggnad vid Ny-
broplan efter ritningar av Fred-

Irik
Lilljekvist; byggnaden erhöll

en rik, fast föga enhetlig, konst-
närlig utsmyckning, i det yttre

]
skulpturer av C. Milles, Chris-
tian Eriksson, T. Lundberg m. fl.,

i det inre målningar av Carl
Larsson (plafond i foajén), J.

Kronberg (plafond i salongen),
O. Björck, G. Kallstenius, A.
Bergström, G. Pauli m. fl. Tea-
tern övertogs av Kungl. Drama-
tiska teaterns a. b., grundat
1907, med en av K. M:t tiUsatt
styrelse. Direktör blev Knut
Michaelson, som 1910 efterträd-
des av Tor Hedberg, vid vars av-
gång 1922 Tore Svennberg utsågs
till chef. 1921—23 innehade D.
iven f. d. Intima teatern (se d.

3.) vid Birgerjarlsgatan, som då

kallades Mindre dramatiska tea-

tern. D. åtnjuter för sin verksam-
het statsunderstöd. Jfr Svensk
teater.

Dramaturgi' (av grek. drama-
tu'rgema, dramatiskt verk)

,

framställning av teorierna för

den dramatiska diktningen och

dess olika former. — Drama-
t u' r g, dramatisk teoretiker,

konstnärlig rådgivare vid en tea-

ter; användes även i samma be-

tydelse som dramatiker.

Dra'mmen, hamnstad i Buske-
ruds fylke, Norge, belägen på
ömse sidor om Dramsälvens ut-

lopp i Dramsfjorden. D. är hu-
vudsätet för den norska träför-

ädlingsindustrin. Gjuteri och
skeppsvarv. Järnvägsknut. 26,000
inv.

Dra'msfjorden, västlig gren
av Kristianiafjorden, s.ö. Norge.

Dra'msälven, vattendrag i s.ö.

Norge, genomflyter sjön Tyrifjord

och utfaller i Dramsfjorden. D.
mottar från höger Hallingälven.

276 km. Flodområdets areal

17,340 kvkm.

Dränk, se A v f a 1 1 och E t y 1-

alkohol.
Drankmugg, hudinflamma-

tion hos nötkreatur, som utfod-

ras med potatis, blast 1. potatis-

dränk. D. förmodas vara orsakad
av giftet solanin i potatis 1. ev.

av någon mikroorganism. D. har
vanl. sitt säte på benen nedom
lättklövarna men kan därifrån

sprida sig. Symtomen äro svull-

nad av huden och småningom
bristande blåsor i överhuden. Så-

ren avsöndra illaluktande var,

läka långsamt och orsaka stark
klåda. Få djuren tillfälle att

skrubba sig, kan brand uppstå,

varav döden ofta följer. Vid över-

gång från potatisdieten till ut-

fodring med kraftfoder, förenad
med medikamentöa behandling av
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öären, bli djuren friska på 8—14

dagar.

Dräpa, lovkväde till hövdingar
cch stormän, kan i den fornnorska
och fornisländska litteraturen

spåras tillbaka till 800-t., fort-

levde till omkr. 1300 och gav sin

form även åt helgondiktningen
under 1100—1300-t. Karaktäris-
tiskt är det på bestämda ställen

återkommande omkvädet, stävet;

drottkväde (se d. o.) var D:s spe-

ciella versmått. Med arvdrapa
betecknades ett D. över död man.

Dräper [dre'jp8], nordameri-
kanska naturforskare. 1. John
William D., L ISll, d. 1882,

prof. i Nev7 V ork, var den förste,

som tillämpade dagerrotypin vid

porträttering, och framställde

jämte hl. Becquerel 1842 den
första användbara fotografin av
solspektrum. — 2. Henry D.,

f. 1837, d. 1882, son till D. 1, ban-

brytare på astrofotografins om-
råde. Upptäckte 1877 syre i

solen. — Harvardobservatoriet

utger The Henry Dräper Cata-

logue, avsedd att omfatta över

200,000 stjärnspektra.

Drape'ra (fr. dräper, av dräp,

tyg), ordna tyger i vackra veck.
— Draperi', veckat förhähge.

Dra'stica, se Avförings-
medel.

Dra'stisk (grek. drastiWs,
driftig, kraftig), starkt verkan-
de, slående.

Draumkvaide, drömkväde,
fornnorsk visionsdikt i ballad-

form, skriven troligen i Northum-
berland under första hälften av
1200-1. I de kristna föreställ-

ningarna äro inmängda många
element ur nordisk mytologi.

Dikten föreligger endast i en

uppteckning (från Telemarken,

1800-t:8 mitt), utg. 1904 av
Moltke Moe.

Drau'pner, isl., "den drypan-

de", i nord. myt. Odens ring, ur
vilken var nionde natt dröpo åtta
lika tunga ringar.

Drav, se Avfall och Bryg-
geri sp. 683.

Dra'va, ty. DroAi, biflod till

Donau från höger, upprinner på
italienskt område s. om Hohe
Tauern samt genomflyter i en

lång alpdal Kärnten och n. Jugo-
slavien. D. bildar delvis gräns
mellan sistnämnda land och

Ungern. Dess största tillflöde är

Mur. Huvudflodens längd är

749 km. och flodområdets areal

c:a 37,000 kvkm.
Dravi'da, folkslag av oviss ras

i britt. Indien, beboende stora

områden i s. delen av Främre
Indiska halvön. D. funnos där

ledan före hinduernas invand-

ring. Deras antropologiska ka-

raktärer variera betydligt i olika

trakter, delvis beroende på ras-

blandning. Hudfärgen är i all-

mänhet svartbrun, men under det

somliga stammar förete omiss-

kännliga mongoloida drag, på-

minna andra genom reslig växt,

ofta riklig skäggväxt samt loc-

kigt hår om arierna. Språket,

som är agglutinerande samt upp-

delat i flera huvudspråk och en

mängd dialekter, intar en fri-

stående ställning men företer i

sin byggnad avlägsen likhet med
de turkisk-tatariska språken. De
högre huvudspråken, t. ex. tamu-

Dravidatempel vid Mahaballpur:
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DRESDEN
Skala h40 000

,
3(j)0

^
^

6(^0r

liska, ha väl utvecklat skrift-

språk med rik litteratur även
från äldre tider. Omkr. 60 mill.

Drawingroom [drå'ingrom],

eng., förmak, samlingsrum, var-

dagsriun.

Dreadnought [dre'ddnåt]

(eng., orädd) , se Pansarfar-
tyg,

Dreier, Frederik, f. 1827,
d. 1853, dansk läkare och social-

politisk författare. Framförde i

ett antal skrifter för första gång-
en i Danmark socialistiska och
kosmopolitiska idéer.

Dreja bi, lägga upp ett fartyg
mot vind och sjö.

Drejning, formning av lerkärl
med cirkulärt horisontalsnitt. D.
tillgår så, att en fuktad och ar-

betad lerklump upplägges på en
drejskiva, en rund, horison-
tal träskiva, som sättes i rota-

tion. IDumpen grovformas först

med händerna och gives sedan
med en schablon den önskade
profilen.

Dre'nthe, provins i n. Holland,

på gränsen till Tyskland. Huvud-
stad Assen. 210,000 inv.

Dre'sden, huvudstad i frista-

ten Sachsen, Tyskland, belägen på
ömse sidor om Elbe. Det centrala

D. delas av floden i två delar,

Altstadt, med en mängd offent-

liga byggnader, samt Neustadt,
D:s affärscentrum. Omkring
dessa gruppera sig ett stort antal

förstäder. De skilda stadsdelarna

förbindas medelst fem broar över

Elbe. Kommunikationer : sju

järnvägslinjer, flodfart på Elbe.

590,000 inv. — D. har under
senaste halvseklet börjat utveck-

las till industristad. Särskilt före-

kommer tillverkning av porslins-,
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Dresden. Zwinger.

tobaks- och konfityrvaror samt
maskinindustri. Bland D:s bild-

ningsanstalter märkas en målar-
akademi, ett musikkonservatori-

om, teknisk högskola, veterinär-

institut. D. är även berömt för

sitt musikliv men är framför allt

museernas stad. Främst står det

Dresden. Katholische Hofkirche.

berömda Dresdengalleriet, grund-
lagt av August den starke, med en
storartad samling av huvudsak-
ligen italienska och nederländska
målningar (bl. a. Rafaels Six-

tinska madonna). Galleriet är

numera inrymt i en av G. Semper
1847—54 uppförd museibyggnad
i renässansstil, förenad med det

stora, av M. D. Pöppelmann 1711—22 uppförda men ej fullborda-

de barockkomplexet Zwinger, D:8
märkligaste byggnad, som nu hy-

ser zoologiska, etnografiska och

mineralogiska samlingar. I Al-

bertinum finnas rika skulptur-

samlingar, i Johanneum synner-

ligen dyrbara samlingar av pors-

lin och vapen, i "Griines Ge-

wölbe" i f. d. kungl. slottet en

dyrbar ädelstenssamling m. m.

.

Det av Pöppelmann uppförda
Japanisches Palais inrymmer
f. d. kungl. biblioteket. Andra
märkliga byggnader äro de från

1700-t. härstammande Katho-

lische Hofkirche och Frauen-

kirche (protestantisk), den förra

uppförd av italienaren G. Chia-

veri, den senare av G. Bahr, samt

det av Semper i renässansstil

uppförda operahuset. D:s största

parker äro Grosser Garten, s.ö.

om Altstadt, med botaniska och
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zoologiska trädgårdar, samt Kö-
nig Albert Park, i Neustadt.

Briihlska terrassen utmed
vänstra Elbestranden är berömd
för sin vackra utsikt. 600,000

mv. — D. är känd ss. stad sedan

1200-t:s början och var redan

1485 residens för de sachsiska

hertigarna av den albertinska

linjen. Sin glanstid hade D. 1694
—1733 under kurfurstarna Fred-

rik August I och Fredrik August
II. Under sjuåriga kriget led sta-

den mycket men uppblomstrade

på nytt. — ID. avslöts under
österrikiska tronföljdskriget 1745

en fred mellan Preussen, öster-

rike och Sachsen, varigenom fre-

den i Breslau (se d. o.) 1742 be-

kräftades. 25 aug. 1813 utkämpa-
des ett slag vid D. mellan
Schwarzenbergs österrikiska

armé och fransmännen under Ney
och Murat, varvid den förra

tvangs att retirera.

, Dress, eng., dräkt. — E v e -

jning-dress [iVning-], afton-

' dräkt: för herre frack, för dam
i stor toalett.

Dresse'ra, se Dressyr.
Dressi'n (fr. draisicnne),

Vrspr. ett tvåhjuligt, medelst
:3parkning framdrivet åkdon, vars
konstruktion tillskrives en tysk
ingenjör Karl v. Drais, d. 1851.

'N"umera betecknar D. ett tre- 1.

•'yrhjuligt järnvägsfordon, fram-
Irivet medelst sparkning, stak-

ling 1. med mekanism för hand-

Dresden. Frauenkirche.

kraft 1. trampning. Till banbefä-

lets förfogande stå även större,

bensinmotordrivna D.

Dressy'r (fr. dressure), meto-
diskt bedrivet inövande av djur
i viss färdighet. — Dress e' ra,
inöva djur. — D r e s s ö' r, per-

son, som inövar djur.

Drev. Maskinb. Mindre kugg-
hjul, som ingriper i ett större

eller i en kuggstång. — Sjöv.

Gammalt tågvirke, utrett och
häcklat, som begagnas, enbart 1.

blandat med nöthår, till tätning
av nåt. Jfr Drivning.

Drev, socken i Kronob. 1.,

jämte Sjösås och Hornaryd pas-

torat i Växjö stift. 430 inv. —
D:8 gamla kyrka, en liten, absid-

försedd romansk kyrka med
1600-talsmålningar i koret, står

numera öde. Den nya, på 1860-t.

byggda kyrkan är gemensam med
Hornaryd.
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Alfred Dreyfus.

Drevet [dravä'], fransk familj

av kopparstickare, vars mest be-

römda medlemmar äro Pierre
D., f. 1663, d. 1738, demies son
Pierre-Imbert D., f. 1697,

d. 1739, ocli brorson C 1 a u d e D.,

f. 1697, d. 1781. D. intogo under
nära ett århundrade en ledande
ställning som porträttörer och
reproducerade särskilt målningar
av Rigaud.

Dreyer [drä'jer], Johan
Ludvig Emil, f. 1852, dansk-
irländsk astronom. 1882 chef för

observatoriet i Armagh (Irland).

Kataloger över nebulosor och
stjärnhopar.

Dreyfusaflfären [dräfy'ss-],

en i Frankrikes inre historia på
1890-t. djupt ingripande rättssak.

En judisk artillerikapten från

Elsass, Alfred Dreyfus (f. 1859),

blev 1894 anklagad för förräderi,

dömd till degradering och depor-

tation samt sänd till Djävulsön
vid Cayenne. Anklagelsen, som
framställts av generalstabsöver-

sten du Paty de Glam, stödde sig

huvudsakligen på en inför rätten

företedd dokumentförteckning

(hordereau) , vilken tillskrevs

Dreyfus. Domen orsakade en

häftig pressfejd men gillades av

den upphetsade nationalistiska

och antisemitiska opinionen, sär-

skilt underblåst från militära

och klerikala kretsar. — 1897
upptäckte en officer vid general-

staben, överste Picquart, att

bordereaun måste vara författad

av en major Esterhazy, vilken

ställdes inför krigsrätt. Trots
fällande bevis frikändes Ester-

hazy i jan. 1898. Detta förmådde
författaren É. Zola att i tid-

ningen L'Aurore offentliggöra

ett öppet brev till presidenten

Faure {J'(iccuse), i vilket han
anklagade krigsrätten för att ha
frikänt Esterhazy på order av de

högre militärerna, vilka fruk-

tade, att ett återupptagande av

processen skulle visa, att domen
tillkommit under olagliga for-

mer. Zola blev dömd till böter

och fängelse men flydde till

England. Frågan tilldrog sig

nu allmänhetens lidelsefulla in-

tresse i hela Europa; inom in-

tellektuella och frisinnade kret-

sar betraktades domen över Drey-

fus som en skamfläck för Frank-

rike och dess revision samt de

LÄURORE
J'Aeeiise« •.!

LEHRE au PRESIDENT DE LÄ RÉPUBLIpUE

Par ÉMILE ZOLA

zpis. f

L'Aurore med É. Zolas "J'accuse".



517 v. Dreyse—Drillsnäppsläktet 518

skyldigas avslöjande som ett

krav av hela den civiliserade

världens rättsmedvetande. —
Sedan ett av huvudvittnena mot
Dreyfus, överste Henry, bekant

sig ha förfalskat delar av an-

klagelsematerialet mot denne,

måste kabinettet Brisson i sept.

1898 överlämna målet till kassa-

tionsdomstolen, och Dreyfus hem-
kallades. Kassationsdomstolens

utslag (1899) innebar ett upphä-
vande av 1894 å,rs dom med hän-

visning till ny krigsrätt, vilken

emellertid dömde Dreyfus till

tio års fängelse, trots att för-

svarsadvokaten Labori uppvisa-

de samtliga anklagelsegrunders

falskhet. Regeringen vågade ej

verkställa domen utan benådade
Dreyfus. — 1900 utfärdades en
allmän amnesti, som skyddade de

ii saken invecklade militärerna,

ivarefter kassationsdomstolen
1906 efter ny utredning fullstän-

digt rehabiliterade Dreyfus.

! v. Dreyse [dra'j-], Johann
tTikolaus, f. 1787, d. 1867,

:ysk uppfinnare, vars gevärsmo-
lell med bakladdningsmekanism,
;ändnålsgeväret, antogs
IV preussiska staten 1840.

j
Driftefä, benämning på hus-

jljur, som kommit bort från sin

gare. Upphittaren till D. skall

iffentliggöra sitt fynd. Gör ej

garen anspråk på djuret inom
tt år, förfaller hans rätt. Vid
terlämnande av D. har besitta-

en rätt till ersättning för alla

'ostnader, han haft för det-

amma.
I Driftnämnd, Driftråd, se

ndustriell demokrati.
Drill. Mil. Det mekaniska in-

vandet av militära former och
andgrepp, nödvändiga för vap-
ens bruk. — Mus. En av de
anligaste figurer, varmed en
lelodi utsmyckas. Betecknas i

notskriften med tr (förk. för ital.

trillo, drill), åtföljt av en våg-

linje. D. utföres genom ett has-

tigt upprepande av huvudnoten,
omväxlande med närmast högre
diatoniska not. D. börjas på när-

mast högre 1. lägre not genom ett

förslag och slutas på samma sätt

med ett efterslag. — 8jöv. Se
Ratt. — Lwnthr, Se Drill-
kultur.

Drillkultur, en i och för odling

av rotfrukter på grund, kall, illa

avdikad jord använd behandling
av jorden, vid vilken 15—20 cm.
höga, 50—60 cm. breda jordkam-
mar, drillar, uppköras i rader

över fältet. Härtill begagnas år-

der 1. drillplog (plog, på båda
sidor försedd med vändskiva).

Sådden utföres i regel med en

liten, för hand skjuten, enradig

såningsmaskin. Efter sådden till-

packas jorden med en lätt vält,

vars ruUe är avpassad efter

drillen.

Drillsnäppsläktet, Tringoi'des,

ett släkte Snäppor med spetsig

näbb av huvudets längd. Näs-
fåran slutar långt framför näb-

bens mitt. Tarsen av mellantåns
längd. Simhud saknas. Ytter- och
mellantån vid basen förbundna
med hud. Tringoides hypoleu'cos,

drillsnäppan, är ovan grå-

brun med svarta fläckar och
streck; under vit med undantag
för bröstets sidor, som sommar-
tid äro brungråa, svartfläckiga.

Drillsnäppa. Langad 20 cm.
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Halsen har framtill små, längs-

gående fläckar. Drillande läte.

Gamla världen. Allmän vid vat-

tendrag i hela Sverige. Ägg 4,

gulvita med mörka fläckar. Frid-

lyst.

Drillstock, den grova axel

1. trumma, kring vilken roder-

ledningen, drilltåget, ligger å
rattställningen. Vanligen sitter

ratten i ena ändan av D. eller ock
drives D. av en kuggväxel från

ratten. — Drilltåg, den del

av roderledningen, som ligger å
rattställningen ; materialet till

drilltåget är hopsnodd, rå 02[hud,

stålwire 1. kätting.

Drin, flod på Balkanhalvön,
upprinner på jugoslaviskt om-
råde, genomflyter Albanien och
mynnar i Adriatiska havet, var-

vid den sänder en del av sitt vat-

ten till Skutarisjöns avloppsflod

Boj ana. Denna bifurkation bilda-

des 1858—59.

Drina, flod i Jugoslavien,

Savas största biflod.

Drinkwater [dri'ngkoåt8],

John, f . 1882, engelsk förfat-

tare. Han är en av grundarna av
Birmingham Repertory Theatre,

vilken även framfört hans egna
skådespel, däribland det märk-
liga Abraham Lincoln (1918). Av
hans övriga arbeten märkas skå-

despelen Ma/ry Stuart och Oliver

Cromwell (båda 1921) samt
flera diktsamlingar.

Dri'ttel, ty., en tredjedel, lagg-

kärl av bok till förpackning av
smör. En heldrittel skall rymma
51 kg., d. v. s. 1 eng. centner

(50,8 kg.) -f 0,2 å 0,3 kg. god-

vikt.

Driva. 8jöv. Ett fartyg säges

D., då det rör sig i annan rikt-

ning än kölriktningen. Denna
rörelse förorsakas av vind, havs-

strömmar o. d. — Skeppah. Se
Drivnins.

Drivankare, ett på en ram
eller ett kors ("kryss") utspänt
segel, som med ett lod hålles ned-

sänkt i vattnet. D. användes hu-
vudsakligen av fiskare för att

hålla fartyg 1. båtar upp mot
vinden; ingår i den lagstadgade
utrustningen för livbåtar.

Drivaxel, den axel, på vilken

motorkraften i första hand över-

föres till en arbetsmaskin 1.

transmissionsanläggning.

Drivbänk, odlingsbädd, om-
gärdad med vanl. av 1^/4 X 9"

bräder gjord, ofta för 4 fönster

om 1,20 X lj80 Dl. avpassad trä-

ram, "låda", och försedd med di-

rekt på denna löst liggande glas-

tak. Varmbänken har vanl.

obrunnen, habnblandad hästgöd-
sel 1. i enstaka fall värmeled-
ningsrör som värmekälla under-

ifrån. Kallbänken saknar
undervärme och uppvärmes
endast av solstrålarna. H a 1 v -

varma bänken uppvärmes
underifrån av en bädd av föga

värmegivande gödsel (brunnen 1.

blandad med löv o. d.). — D.

anlägges för odling av tidiga

köksväxter i jan.—febr., för upp-

dragning av plantor för utplan-

tering på kalljord i mars—april.

Under skötseln bör iakttagas, att

temperaturen ej blir för hög
(max. 20—25° vid solsken; vid

mulet väder och om natten

mindre), att luftning företages i

tillräcklig utsträckning samt att

Sam och fönster till drivbänk-
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vattningen ej blir för riklig, för

undvikande av svampangrepp
och stark imbildning. Jfr Driv-
ning. Trädg.

Drivgarn, ee Fiske.

Drivhjul, se Lokomotiv.
Drivhus, se Växthus.
Drivning. Bergstekn. 1. Den

sista operation, som företages

vid kontinuerligt gående schakt-

I
ugnar, då dessa skola nedblåsas.

' — 2. Ett uttryck för den hastig-

het, varmed beskickningen i en

masugn, beroende på nedsmält-
' ningen, passerar pipan. D. ut-

tryckes antingen i antal sätt-

ningar, som göras per dygn, eller

i antalet ugnsfyllnader, som un-

der dygnet uppsättas. En ugns-

fyllnad är rymden av ugnen.
' Stundom uttryckes D. i beskick-

ningens 1. det framställda jär-

nets vikt. — 3. En operation vid

guld- och silverframställning.

Se Silver. — Konstind.

! Konsten att utforma ornamental
eller figural relief ur en metall-

plåt genom hamring från plåtens

'baksida. D. utföres antingen på
t f r i hand över ett elastiskt

underlag, vanligen beck, eller

över stans, d. v. s. en fast

modell, i vilken den önskade re-

liefen graverats eller gjutits om-
ivänd. I båda fallen brukar plå-

Hens rätsida putsas och finare

detaljer anbringas genom cisele-

ring efter den egentliga drivning-

iens avslutande. — Skeppsb. Tät-
•ning av nåten i ett fartygs bord-
läggning och däck. Härtill an-

rändes nöthår och drev (för

mindre båtar bomullsgarn), som
Ijinpackas med hjälp av drevjärn
(enkel rabb, med en skåra,
lubbel rabb, med två skåror
eggen, j a g r a b b, med skaft)

)ch drevhammare (drevkyla),
skötas dessa verktyg av var sin

nan, kallas arbetet j a g n i n g.

Drivet silverfat. Svenskt arbete. 1600-t.

Sedan drevet rabbats ned, begju-

tes det med beck, varav överflö-

diga mängder avskrapas, sedan
becket hårdnat. Å finare däck
fyllas nåten efter D. med harts
1. kittas. — Skogsv. Se Skogs-
avverkning. — Trädg. Me-
tod att medelst höjd temperatur
och luftfuktighet bringa "sovan-
de" knoppar till utveckling före

vilotidens utgång, i och för fram-
bringandet av prydnadsväxter 1.

matnyttiga växter på kort växt-
tid 1. på tider, då de ej kunna
erhållas vid odling på fritt land.

Under växternas viloperioder be-

finna sig livsprocesserna i ett

"slumrande" tillstånd ; "slum-
mern" är svagast vid vilotidens

början och slut (under för- och
eftervilan). Vid vilotidens

mitt kan den "slumrande" väx-
ten 1. växtdelen icke "väckas"
genom konstlade medel, vilket

däremot är möjligt under för-

och eftervilan. — D. försiggår i

växthus, rum 1. drivbänk, vanl.

med tillhjälp av artificiell värme.
Jorden skall vara i möjligaste

mån näringsrik, luften fuktig för

att minska transpirationen.

Köksträdgårdsväxter drivas för

husbehov i regel i drivbänk. Spe-

cialodlingar i stor skala (gurkor,

meloner, tomater o. d.) försiggå

däremot i särskilda hus. Frukt-
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väwteTf S8. vinranka, aprikos-,

persiko-, fikon-, äpple-, päron-,

plommon-, körsbärsträd, drivas i

hus, där de planteras antingen
fritt i jordbäddar och ledas på
spaljé I. (för att vara flyttbara)

i krukor. Temperaturen hålles

under vintern något över noll-

punkten. "Väckningen" sker ge-

nom densammas höjande till 10°,

vilken temperatur ej överskrides

under den första växttiden.

Blomväxter drivas i regel i hus;
uppdragning av plantor för ut-

plantering på kalljord sker dock
i bänk. Förvaring i kylhus 1.

nedisning utöver den normala
tiden för uppvaknandet på våren
förlänger vilotiden, varigenom
t. ex. syrener, liljor och liljekon-

valjer kunna erhållas blommande
på senhösten och vintern. Genom
förkortning av vilotiden kunna
blommor fås på senvintern och
tidigt på våren. Tulpan-, nar-

ciss-, hyacint- och crocuslökar

inplanteras i lådor på hösten och
förvaras svalt samt upptagas på
vintern och drivas i hus 1. rum,
till att börja med i mörker. För-
kortningen kan även ske genom
eterisering 1. varmbad,
vilka bägge metoder verka olika

på olika växter. Vid den förra,

numera mindre använda, insättas

växterna i slutna lådor, där en
viss mängd eter får avdunsta.
Efter e:a 2 dygn uttagas de och
drivas på vanligt sätt. Vid den
billigare varmbadmetoden ned-

sänkes plantan före D. i vatten

av 30—35* temperatur under
c:a 12 timmar. På detta sätt be-

handlas ofta syrener, liljor och

liljekonvaljer, sedan de på hösten

gått i vintervila.

Drivugn, se Silver.

Drocourt [dråko'r], by i n.

Frankrike, 16 km. n. om Ärras.— Drocourt—Quéantställ-

ningen [kea'i)-], av tyskarna
benämnd Wotanställning-
en, kallades under världskriget
en bakom den tyska, mot Ärras
framskjutna, fronten befintlig

reservställning, som vid Quéant
sammanlöpte med Siegfriedställ-

ningen (se d. o.).

Drog, till medikamentbered-
ning använt råämne ur växt-
( sällan ur djur-) världen. Numera
förarbetas D. vanl. genom på
kemisk väg verkställd utdragning
av dess verksamma bestånds-
delar. Jfr Farmakognosi
och Extrakt.

Dro'gden, inlopp till Öresund
söderifrån, beläget inom danskt
territorialvatten mellan Saltholm
och Amager. Djupet i segelleden

uppgår till 6,2 m.

Droit [droa'], fr., rätt, rätts-

vetenskap.

Drome [dråm], departement i

s.ö. Frankrike, på Väst-Alpernas
lägre sluttningar fram till Rhone.
Vinodling och sidenfabrikation

äro huvudnäringar. 265,000 inv.

Dromeda'r, se K a m e 1 d j u r.

Dro'mmen, fjälltopp bland
Oviksfjällen, v. om Storsjön i

Jämtland, 1,140 m. Vid foten av

D. ligger Bydalens fjällkurort

(600 m. ö. h.). Genom D:s kamm
går en i klippan djupt nedskuren
ränna, "Dromskåran", vilken

Drömmen. Dromsk&ran.
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uppkommit vid den katastrofar-

tade urtappningen av en av in-

landsisen dämd sjö vid slutet av
istiden (se Isdämda Bjöar).

Dromopeta'rd, se Hastig-
hetskontrollapparater.
Dronty se D i d i d a e.

Droppar, populär benämning
på. flytande medikamenter, sär-

skilt klara lösningar, som inta-

gas 1. anbringas droppvis. Här-
till användes droppflaska,
flaska med inslipad glaspropp,

försedd med en ränna, genom vil-

ken vätskan rinner droppvis vid

viss ställning av proppen. Yttre
medel, ss. ögondroppar, drypas
bättre medelst pipett.

Droppe, en vätskemassa, som
sammanhålles av ytspänningen.
Denna strävar att giva vätskan
minsta möjliga yta. Påverkas ej

D. av yttre krafter, blir formen
rent sfärisk (t. ex. en oljedroppe
i en spritlösning av samma spec.

v. som oljan, en fallande D. i ett

lufttomt rum). En i luft fallande

D. antager sådan form, att denna
erbjuder minsta möjliga mot-
stånd mot luften. Får en D. bil-

das hängande, tillväxer den, tills

vikten av D. överstiger ytspän-
ningen, då D. avsnöres och faller.

Vatten bildar de största drop-
parna; genom att droppa vatten
ur halsen på en medicinflaska
fås 9 a 10 D. per kbcm.

Droppflaska, se Droppar.
Droppmossa, se B a r b u 1 a.

Droppnäsa, anordning på un-
dersidan av utskjutande lister

o. d. på yttersidan av murar. D.
begränsas inåt muren av en hål-
käl, som hindrar regn- och smält-
vatten att följa stenen in till

muren och intränga i fogen.

Droppspets, den ofta långt ut-
dragna bladspetsen hos många
tropiska växter. D. anses tjäna

Droppstensbildningar. Adelsberggrottan.

till att avleda regnvattnet från

bladytorna.

Droppsten, istapplika avsätt-

ningar av kalciumkarbonat, före-

kommande i grottor i kalktrak-

ter. Kolsyrehaltigt grundvatten
löser kalkstenen, men vid utträ-

det i luften i grottans tak avges
så småningom koldioxiden, var-

vid kalken avsattes dels på
droppstället såsom en alltmer
tillväxande, hängande tapp,

stalaktit, dels på marken,
där en kägellik upphöjning, s t a-

1 a g m i t, bildas. Så småningom
kunna de båda bildningarna mö-
tas och förenas till en pelare; in-

till varandra sittande stalaktiter

kunna sammanväxa till draperi-

liknande bildningar. Den mest
bekanta droppstensgrottan är

Adelsberggrottan i Krain. D. är

vanligen vit till färgen och har
kristallinisk struktur.

Droppstensvalv, se Valv.
Dro'sera, se Sileshår.
Droska, urspr. ett ryskt fyr-

hjuligt åkdon med på fjädrar

upphängd, öppen vagnskorg. Nu-
mera benämning på fyrhjuliga

åkdon med sufflett.
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Droso'phiIa, se Daggflugor.

v. Droste-Hiilshoff [drå'8te-

hyllsMflF], Annette Elisa-
beth, f. 1797, d. 1848, baro-

nessa, tysk författarinna, till-

hörde en gammal westfalisk

adelssläkt och tillbringade största

delen av sitt liv på familjens

egendomar i Westfalen, från
vars folkliv och natur hon häm-
tade motiv för många av sina

dikter. Hennes lyrik utmärker sig

för åskådlighet, fast form och
djup naturkänsla. Bäst av hen-

nes prosaberättelser är Die Ju-
denhuche (1842), en förträffligt

berättad brottmålshistoria.

Drothem, socken i östergötl.

1., pastorat i Linköpings stift.

1,635 inv. — Treskeppig sten-

kyrka, i sin nuv. form från me-
deltidens slut.

Drots, drotsete (av lågty.

Drotzete, lat. da'pifer), kallades

fordom innehavaren av ett av de
förnämsta riksämbetena i de tre

nordiska länderna. I Danmark
förekommer D. redan i början
av 1200-t. och var då konungens
närmaste man och ställföreträ-

dare. I Sverige och Norge omta-
las ämbetet först något senare, i

Sverige första gången 1276, då
D. synes ha haft högsta rangen
näst konungen och räknades till

rådet. Dock blev ämbetet ej all-

tid tillsatt, ej heller fanns någon
större skillnad i maktbefogenhet
mellan D. och marsken (se d.

o.). Ämbetet blev under 1300-t.

egentligen blott en aristokratisk

värdighet, som tilldelades någon
mäktig storman (t. ex. Bo Jons-
son Grip). Margareta tillsatte

icke någon D. i sina riken; med
undantag för tiden 1435—42
fanns sedan ingen D. i Sverige

till 1569. Ämbetet fick 1614 ny
betydelse; det blev då (till 1660)

förenat med presidentskapet i

Svea hovrätt. D. blev enl. rege-

ringsformen 1634 en av de fem
höga riksämbetsmännen (r i k s -

drots) samt hade överinseendet
över rättegångsväsendet. Karl XI
lät ämbetet stå obesatt efter 1686.
1787—1809 kallades överpresi-

denten för rikets hovrätter D.

Drotsete, se Drots.
Drott, riktigare d r o 1 1 e n

(isl. dröttinn, av drott, skara,

hird), den, som har hird, d. v. s.

hövding, konung; senare benäm-
ning för Gud och för Treenig-

heten (jfr S:t Drottens kyrka i

Visby) ; stamord till drottning.

Drottkväde (av isl. drétt,

hird, krigarskara), isländskt

versmått; använt särskilt för

dikter, som föredrogos inför hir-

den (jfr Drott), d. v. s. främst
drapor. Det består av strofer om
åtta rader på sex stavelser; ra-

derna äro inbördes förbundna ge-

nom konstmässiga allitterationer

och assonanser.

Drottning Charlottas sund,
n. inloppet till sundet mellan

,

Vancouvers ö och Kanadas fast-

land.

Drottning Charlottas öar,
bergig och skogig ögrupp i Stilla

havet, utanför Kanadas kust,

tillhörande England. De största

äro Grahamön och Moresbyön.
Guld- och kolförekomster. 13,006

kvkm.

Drottningens centralkom-
mitté, en aug. 1914 på drottning

Viktorias initiativ, bildad orga-

nisation för den enskilda hjälp-

verksamheten under världskriget.

C,, vars arbete underhölls genom
gåvor och penninglotterier, stöd-

de nödlidande och arbetslösa, tog

initiativ till barnbespisning,

sömnads- och matlagningskurser,

utdelade karbidlampor till ljus-

behövande fattiga familjer, ut-

lämnade spädbarnsutstyrslär och
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Drottningholm från parken.

modenitrustningar i Norrbottens
ödebygder m. m. Efter kriget har
verksamheten särskilt inriktats

på att hjälpa familjer, som ej

erhållit statligt 1. kommunalt un-
derstöd.

Drottningens reservdepå, en
under världskriget bildad depå
av klädespersedlar (huvudsakli-

gen strumpor), som skänkts
drottning Viktoria å hennes
nanmsdag. Utdelning från- D.
sker till nödlidande i Sverige.

Förråden förnyas genom gåvor

och av drottningen anordnade
sömnader.

Drottningholm, kungligt lust-

slott på Lovön i Mälaren. Redan
1581 uppfördes för drottning
Katarina Jagellonicas räkning av
Willem Boy ett stenhus vid
D., vilket dock nedbrann 1661.

S. å. förvärvades gården av
drottning Hedvig Eleonora, som
lät bygga det nuvarande slottet

huvudsakligen under åren 1662
—86. Ritningarna uppgjordes av
Nik. Tessin d. ä., och byggnads-

Drottningholm. Hedvig: Eleonoras sängkammare.
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Drottningholm. Biblioteket.

arbetena leddes av honom till hand. I det stora hela är bygg-

hans död 1681, då sonen Nik. nåden ett verk i den äldre Tes-

Tessin d. y. fick ledningen om sins, av fransk klassicism påver-

kade stil, och sonen har egent-

ligen endast i en del inrednings-

arbeten fått göra sin mera avan-
cerade smak gällande. Så gott

som alla landets förnämligare
konstnärer anlitades vid detta

bygge ( skulpturer utfördes av
Nik. Millich och B. Precht, mål-
ningar av D. K. Ehrenstrahl, J.

F. Lemke m. fl.). Det praktful-

laste rummet är Hedvig Eleo-

noras sängkammare (färdig

1683). En del rum ha fått sin

inredning imder senare epoker;

det vackra biblioteket är så-i

lunda dekorerat av J. E. Rehn
på 1750-t. Slottet har under åren

1907—11 i samband med en om-
fattande reparation blivit stilen-

ligt möblerat och rymmer nu en

del av de förnämsta pjäserna i

KuDgl. husgerådskammarens
samling. — Under 1700-t: tiU-

*

It

Prottnin^holm. Serkulesfpntäpe^.
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Drottninghuset.

kommo en hel del för hovhåll-

ningen nödvändiga byggnader,
t. ex. de n. om slottet liggande
flyglarna. Den vid dessa belägna
teatern uppfördes på 1760-t.; 1922
öppnades här ett teatermuseum,
innehållande bl. a. ett synnerli-

gen rikhaltigt material av deko-
rationer, kostymer m. m. från

j

Gustav III:s tid. Ett stycke från
huvudanläggningen ligger i par-
ken det lilla rokokoslottet Kina

,

(se d. c). — Parken framför
' elottet anlades med stora kost-

j
nåder av Hedvig Eleonora i

fransk klassisk stil. Åt norr har
den under 1700-t. utvidgats med

(
en omfattande s. k. engelsk park.

i Talrika skulpturverk smycka
I

trädgårdsanläggningarna. Mitt
t för slottet står sålunda den stora
Herkulesfontänen, vilken år 1686
sammansattes av krigsbyten från
Prag och Frederiksborg ; de

1 flesta figurerna äro utförda av
I Adrian de Vries.

Drottninghuset, ett av Karl
jXI:s gemål Ulrika Eleonora be-

1 skyddat ålderdomshem i Stock-
holm, uppfört 1686, avsett för

"änkor och döttrar efter civila

och militära ämbets- och tjänste-
jmän, präster, borgare och sådane
hovbetjänte, vilka icke burit
livré" samt (efter 1918) även för

'andra personer i liknande sam-
' hällsställning.

Drottning Sofias förening,
se Röda korset.
Drouyn de Lhuys [droä'r| da

lyi'8], Édouard, f. 1805, d.

1881, fransk politiker och diplo-

mat, 1848 medlem av national-

församlingen, utrikesminister
1848—49, 1851, 1852—55 och
1862—66. D., som understödde
Napoleon Ilirs statskupp 1851,

sökte 1855 hindra Frankrikes in-

dragande i Krimkriget och ivra-

de för neutralitet under slesvig-

holsteinska krisen 1863 men för-

ordade 1866 en aktiv politik mot
Preussen, vars i kriget mot Öster-

rike vunna makttillväxt han
fruktade. D. förmådde kejsaren

att under hot om krig kräva ter-

ritoriella avträdelser från Preus-
sen men måste efter kravens till-

bakavisande avgå.

Droysen [drå'jsen]. 1. Jo-
hann Gustav D., f. 1808, d.

1884, tysk historiker, prof. i

Kiel, Jena och Berlin, medlem
av tyska nationalförsamlingen i

Frankfurt 1848—49, författade

utmärkta arbeten om Alexander
den store och hellenismen. I Ge-

schichte der preussischen Politik

(1855—85), ett omfattande ar-

bete om Preussens historia, fram
häves den hohenzollernska ättens

betydelse för den tyska enheten.
— 2. Gustav D., f. 1838, d.

1908, den föregrs son, tysk histo-

riker, prof. i Göttingen och Halle,

ägnade sig särskilt åt det 30-

åriga krigets historia och utgav
ett arbete om Gustav II Adolf.

Drui'der, präster hos de gamla
kelterna i Gallien och Britan-

nien, på samma gång medicin-

män, domare och skalder; re-

kryterades ur de förnämsta fa-

miljerna och voro sammanslutna
till ett fast organiserat stånd
med högt anseende och mycket
stort inflytande bland folket. I

kulten förekom även människo-
offer, vilket var en av anledning-

arna till att de romerska kejsar-
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na, sedan kelterna kommit under
Roms herravälde, förbjödo den.

Dru'mev, se Bulgarien sp.

763.

Drumlin [dr9'mmlin], lång-

sträckt moränkuUe av bottenmo-
rän, vanligen med en kärna av
fast berg. D. äro troligen utfor-

made under inlandsisens randpar-
tier och ha sin längdutsträck-
ning, som kan växla från några
tiotal m. till ett par km., i isens

rörelseriktning. Höjden uppgår
från några få till inemot 100 m.
Vanligen förekomma D. gruppvis
och kunna då ge landskapet dess

karaktär, t. ex. i v. Närke samt
i Västerbottens kusttrakter.

Drummer, sprickfyllnader i

bergarter, bestående av kristalli-

serade mineral, som avsatt sig

ur någon lösning. Den vanliga

fyllnadsmaterien är kiselsyra

eller kalciiunkarbonat (kalkspat).

Jfr D r u s r u m.

Drummond [dra'mm8nd]. 1.

Thomas D., f. 1797, d. 1840,

engelsk ingenjör, uppfinnare av
kalkglödljuset (se Glödljus).
— 2. Henry D., f. 1851, d.

1897, skotsk predikant, religiös

skriftställare, 1884 prof. i natur-

kunnighet vid frikyrkans hög-

skola i Glasgow. I Natural law
in the spiritiuil world (1883;
Naturens lagar i andens verld,

1888) ville D. uppvisa en nära
överensstämmelse mellan darwin-
ismens biologiska lagar och de

lagar, som bestämma det andliga,

särskilt det religiösa livet, och

ur denna överensstämmelse hämta
ett bevis för religionens sanning.

— 3. Sir E r i c D., f. 1876, brit-

tisk ämbetsman, inträdde i diplo-

matisk tjänst 1900, var privat-

sekreterare hos premiärministern
Asquith 1912—15 och sekreterare

i utrikesministeriet 1915—10

samt är sedan 1919 generalsekre-
terare i N. F.

Drunkning, kvävning på
grund av munnens och näsans
sänkande imder vatten, så att

hinder för lufttillförseln till lung-
orna uppkommer, varigenom
först andningen och därpå hjärt-

verksamheten avstannar och dö-

den genom kolsyreförgiftning in-

träder inom några få minuter.
De sista andningsrörelserna i

medvetslöst tillstånd indraga i

lungorna vatten, vilket vid upp-
livningsförsök hindrar lufttill-

trädet. Jfr Livräddning.
Drury Lane Theatre [dro'ri-

le'jn-thi'9t9], teater i London vid

gatan Drury Lane. D. öppnades
1663; efter upprepade om- och

nybyggnader uppfördes den nuv.

byggnaden 1812. D. har tidvis

varit det engelska dramats för-

nämsta hemvist.

Druser, syriskt folkslag, som |i

bebor dels Libanon, Anti-Libanon
och mellanliggande dalgång
(västdruserna), dels Haurans
bergland, c:a 100 km. ö. om Jor-

dandalen (östdruserna), sedan

1920 under fransk mandatstyrel-

se. Till sin härkomst torde D.

vara ett biandfolk med starkt

arabiskt inslag. Språket är ara-

biska och religionen en monoteis-

tisk blandning av muhammeda-
nism, judendom och kristendom

med hemlig lära och ritual. En
handskrift av deras religionsur-

kund finnes på Kungl. Bibi. D.

bebo ett par hundra städer och

byar samt livnära sig med odling

av vin, oliver, tobak och silke.

Deras antal uppskattas till 1- å

200,000. — D. kommo på 1500-t.

under turkiskt välde. Krigiskt

anlagda ha D. ofta gjort uppror

och bekrigade grymt de kristna

maroniterna 1841—61.

Drusji'nin, Aleksandr
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V^asilevitj, f. 1824, d. 1864,

rysk författare, mest känd genom
berättelsen PolinJca Sachs, i vil-

ken kvinnofrågan första gången
behandlades i ryska litteraturen.

Drusrum, d r u s h å 1, mer 1.

! mindre rundad hålighet i en van-
' ligen tät bergart, fylld med en

I

kristallmassa, oftast kiselsyra

eller kalkspat. Innehållet kallas

, en d r u s, och bergarter med täta

D. sägas hava drusig struk-
it u r. Dä druserna bestå av kisel-
' syra, äro de ofta mera motstånds-

I

kraftiga mot förvittring än berg-
' arten själv, och efter dennas sön-

[dervittring samlas druserna på

I

ytan som ett grus. Detta kan på
i nytt sammankittas till en berg-

iart, t. ex. vid överlagring med
*nya bergartsmassor. En sådan
i bergart är agatkonglomeratet i v.

'Dalarna, uppkommet av en sön-

dervittrad, blåsig basalt, vars

i
hålrum varit fyllda med kisel&yra

(agat).

,
Dru'sus, romersk patricier-

jdäkt. 1. Mareus Livius D.
'1. ä., jämte C. Gracchus folktri-

3un 122 f. Kr., motarbetade den-
jies koloniseringsplaner genom
'itt föreslå ännu mer vittgående
)ch lockande, men orealiserbara

^Drojekt, vilkas misslyckande gjor-

|le honom impopulär. — 2. M a r -

: u s L i v i u s D. d. y., den föreg : s

lon, folktribun 91 f. Kr., sökte

motsats till fadern fullfölja

ifracchernas socialekonomiska re-

Urmplaner. Då D. emellertid
tällde sig i spetsen för de för-

bundna staternas strävan efter

omersk medborgarrätt, blev han
liatad av romarna och mördades
lid ett upplopp 91 f. Kr. Bunds-
örvanterna tilltvingade sig nu
led vapenmakt vad D. velat ge-

omdriva i godo. — 3. Ner o

/laudius D., d. 9 f. Kr.,

^ugustus' styvson, fältherre, led-

de erövringarna och organisa-
tionsarbetet i Germanien.

Druva, se Vinrank a.

Druvefors väveri a. b., Borås,
bomullsväveri och blekeri, till-

verkar kulörta bomullsvävnader.
Grundat 1871.

Druvhyll, se Sambucus.
Druvkur, förr använd kur mot

förstoppning, blåskatarr och tu-

berkulos, bestående i förtärandet

av c:a 2 kg. friska vindruvor
dagligen.

Druvsocker, se Socker.
Druvsyra, se V i n s y r a.

Dry [draj], eng., torr; använ-
des om sprithaltiga drycker.

Drya'd, naturväsen i grek.

myt., motsvarar närmast skogsrå.

Dryander, Jonas, f. 1748, d.

1810, botanist, verkade från 1782
för den botaniska vetenskapens
utveckling i England, där han
var bibliotekarie vid Royal
Society och en av stiftarna av
Linnean Society.

Dry'as, se F j ä 1 1 s i p p a.

Dryckeskärl. Redan de antika
folken tillverkade D. i många
skiftande och konstnärligt smyc-
kade former. Grekernas D. gjor-

des av lera och pryddes med mål-
ningar, romarna använde vid

festliga tillfällen helst D. av
metall. De germanska folk-

slagen drucko företrädesvis sitt

mjöd ur horn, vilka ornerades

Grekiskt dryckeskärl Cskyfos"! med
framställning av friaremordet i Odys-

sén. 400-t. f. Kr.
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Norskt dryckeshorn. 1300-t.

med inskrifter och rika beslag

samt under medeltiden gärna för-

sågos med fot. Under renässan-

sen blev det allt vanligare att an-

vända praktfulla pokaler och bä-

gare av silver, i vardagslag drack
man dock ur enkla krus, kannor
och muggar av lergods eller trä.

Under barocken värderade man
högt de med lock försedda, cy-

lindriska silverkannorna, som
vanligen rikt ornerades i drivet

arbete, ävensom liknande i elfen-

ben snidade kannor. Under 1600-t.

blev tennet vanligt. Särskilt de
stora pokaler, "välkommor", som
vid gillessammankomster gingo

laget runt, gjordes gärna av den-

na metall. Vid samma tid kom
även glaset alltmer i bruk, sedan
giastillverkningen genom de vene-
tianska och böhmiska fabrikerna
bragts upp pä en hög konstnär-
lig nivå. D. av enklare beskaf-

fenhet ha länge tillverkats av
stengods, fajans och porslin, men
med tiden har dock glaset, som
kunde erbjuda en rikedom på
olika former, undanträngt övriga
material.

M
'^_^

.MGjfe ..,^^ '^i^fo*^

W/"'^^^H^^^H
W'"^' '''*'TM .^^M^
l-'-W ^R,:^^if^^^H

/ itt-., ,1

Dryckeskärl av trä (kåsa) från Väs-
tergötl. 1600-t. Nord. mus.

T. v. Glaspokal från 1600-t. — T. h.

Silverpokal från 1600-t :s mitt. — Tyskt
arbete.

Dryden [drajdn], John, f.

1631, d. 1700, engelsk skald, den.

främste litteräre representanten

för restaurationen. D : s viktigaste

insats faller inom dramat; dels

skrev han ett antal lustspel, som
ej sakna förtjänster, om också

karaktärsteckningen är ytlig

och motiven anstötliga (bäst är

The Spanish friar, 1681), dels

skapade han med sina heroie

plays (romantiskt-fantastiska

dramer, oftast med exotiska äm-

nen) en form av drama, som liv-

ligt slog an på samtiden {The ^i

Indiern emperor, 1665, The^ con-

quest of Grcmada, 1670). Även be* '|
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arbetade han för scenen flera av
Shaksperes dramer, lämpande dem
efter sin franskt påverkade smak.

D. var även med stor framgång
verksam som politisk satiriker

(The hind cmd the panther, 1687,

ett angrepp på den engelska

protestantismen, samt Ahsalom
and Achitophel, 1681, där Karl
II prisas som konung David, un-

der det att hans oäkta son, her-

tigen av Monmouth framställes

som Absalom och whigchefen
earlen av Shaftesbury som
Ahitofel). Av D:8 lyriska dikter
har kantaten Ale.xander^s feast

Dryckeskanna av silver. Svenskt arbete.
1600-t.

1697) blivit berömd genom Hän-
lels tonsättning (uppf. i Stock-
'olm 1920).

v. Dryga'lski, Erich, f.

865, tysk geograf, prof. i Berlin
i 899, i Miinchen 1906. Företog
1891—93 expeditioner till Grön-
xnd och ledde 1901—03 en stor
ysk sydpolsexpedition.

Dryoba'lanops, växtsläkte
fam. Dipterocarpa'ceae) . D.
roma'tica är ett högvä:si; träd,

3m förekommer på Sumatra och
'Omeo. I sprickor i stammen av-

ittea en sorts kamfer, B o r n e o-

amfer 1. Baroskamfer.
en Borneokamfer, b o rn e o' 1,

aji även framställas genom re-

Dryckeskanna av elfenben och silver.

Sydtyskt arbete. 1600-t.

duktlon av vanlig kamfer; den
användes bl. a. vid parfymtill-

verkning.

Dråback (eng. drawlacTc),

återbetalning av hela eller en del

av importtullen på utländsk rå-

John Dryden. Målning av G. Kneller.
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vara vid export av den förädlade

varan. Se Tullrestitution.
Dråp, i vidsträckt mening den

handling, varigenom en människa
uppsåtligt berövar en annan livet.

Den svenska rätten skiljer mellan
dödande med berått mod, mord,
och dödande i hastigt mod,
dråp i inskränkt bemärkelse

;

inom den förra kategorin utbry-

tes barnamordet (se d. o.)

såsom ett särskilt brott. Straff-

bestämmelserna återfinnas i

strafflagens 14 kap.

Dråsa 1. drösa säges frö och
säd göra, då de falla ur fröhus
och ax, innan de nått tröskver-

ket. — D r å s e, hög av dråsad
spannmål.

Dräkt, se Klädedräkt.
Dräktighet. Sjöv. Ett fartygs

D. är enl. äldre språkbruk dess

deplacement mellan loss- och
lastvattenlinjen. Numera
räknas D. efter det ombord be-

fintliga utrymmet och räknas i

registerton (1 registerton

= 100 engelska kubikfot =: 2,83

kbm.). Bruttodräktighe-
t e n är rymden av alla i farty-

get befintliga rum med undantag
av bottentankar och piktankar,
som endast avses för vattenbal-

last. Nettodräktigheten
är bruttodräktigheten minskad
med utrymmet i besättningens
riun, navigationshytt, kabyss,

kabelgatt, maskinrum, kolboxar
o. d. — Veter. D. inträder, då
ägget hos ett hondjur befruktats,

och visar sig i sitt första skede

dels genom att brunsten uteblir,

dels genom att livmodern sväller

och undergår en del förändringar,

vilket hos de större husdjuren
kan kännas, om man inför armen
i ändtarmen. I längre framskri-

det stadium sväller buken och
fostret kan utvändigt kännas med
handen. Då tiden för födseln när-

mar sig, svälla juver och blygd-
öppning. Under första hälften av
dräktighetstiden behöver djurens
skötsel ej undergå någon föränd-
ring, men därefter bör foder-

givan något ökas. Ston böra be-

frias från de tyngsta körslorna

och ej köras i för hastig takt.

De sista 14 dagarna böra de

endast motioneras. Övriga dräk-

tiga djur skola under hela dräk-

tighetstiden ha tillfälle till dag-

lig motion. Dräktighetstiden, i

dagar räknad, är för:

Ytterlighetsfall. Normalt.

Ston 325—350 340
Kor 260—310 280
Tackor och getter 145—155 151

Suggor 110—124 115
Tikar 63— 65 63
Kattor 5&— 60 56
Kaniner — 30

Dräll (av mhty. drilich, frånjj

lat. tri-, tre-, och Wcium, väv-'^

tråd), urspr. treskaftad, numera
ofta 4- 1. 5-skaftad, atlasvävd

linnevävnad med mönster (rutor,

stjärnor o. d.), som äro enklare

än i damast, varför D. väves i

vanlig vävstol.

Dränage [-na'sj] (fr. drot-i

nage), avledande av vätskor ur[

sårhålor eller kroppshålor, an-fc

tingen enl. Chassaignacs metodfl

med giunmirör, d r ä n r ö r, påf

sidorna försedda med hål, 1. medf

remsor (velar) av bomulls-f

tyg.

Dräne'ra. Lanthr. Täckdika.;

— Med. Se Dränage.
Dräne'ring, se Avdiknin;
Drängsered, socken i Hallanc

1., jämte Krogsered pastorat

Göteborgs stift. 1,020 inv.

Drätsel (av grek. tesauro'i

ffr. tresor, mlty. tresel, ä. nsi

träsel, skatt, skattkammare),
äldre tider var "konungens drät

sel" 1. "rikets drätsel" benäi

ning på vad som numera kallf

statsverket. I niodernt
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språkbruk betecknar D. kommu-
nernas, särskilt städernas, finans-

förvaltning. Denna omhänder-
haves i Stockholm av en drät-
selnämnd (se vidare Stock-
holm, Kommunalstyrelse och
förvaltning) och i övriga svenska
städer av en drätselkam-
mare (se Kommun).

Drätt. 1. D. 1. drättaduk
kallas i s. Sverige en del av
"dragningen", varmed stugan i

äldre tid vid högtidliga tillfällen

pryddes ("drogs") kring väggar
^ och tak. D. är i regel en vit linne-

vävnad med geometriska mönster-
ränder av färgat ull- 1. bomulls-

garn. — 2. Anspänningsanord-

i
ning för enklare vagnar och slä-

dar, bestående av tvenne, genom
fen tvärslå med varandra fast

1 förenade skaklar och fäst vid åk-

donet med en led, som möjliggör

i rörelse av skaklarna i vertikal

aed.

Dröbak, stad i Akershus fy-lke,

i Norge, belägen vid Kristiania-

fjordens smalaste del, Dröbak-
s u n d. Badort. 2,100 inv.

Drog, enkel, grov kälke.

Dröglapp, hudveck, nedhäng-
mde från undersidan av nötkrea-
:urens hals och bröst. D. är väl
itvecklad hos bergs- och hög-
andsraser samt vanl. större hos
lan- än hos hondjur.

Dröjsmål, se Mora.
Dröm. Så alldaglig än den er-

arenhet är, att man vid uppvak

-

landet från sömnen kan erinra
ig de själsliga upplevelser av
torre eller mindre livlighet, som
allas D., så vanskligt har det
iock befunnits vara för psyko-
ogin att besvara frågan, huru-
ida D. alltid beledsagar sömnen
Uer icke. Det gives t. o. m.
ersoner, som påstå, att de
verhuvud aldrig eller så gott
om aldrig drömma. Den danske

psykologen Alfred Lehmann, som
vetenskapligt undersökt D: s pro-

blem, kom till den slutsatsen, att

då personer påstå sig aldrig

drömma, man städse måste räkna
med bristande förmåga av ejälv-

iakttagelse hos dem. Däremot an-

ser Lehmann, att en djup sömn
kan vara drömfri, ja, kanske all-

tid är det, en uppfattning, som
blivit bestridd. Det är dock ett

faktum, att ju lättare sömnen
är, desto större blir ock disposi-

tionen att drömma. — Närmast
påminner D. till sin allmänna
psykologiska karaktär om det

sätt, varpå vår fantasi under-

stundom arbetar, då vi i vaket
tillstånd ge den fria tyglar. I

själva verket är en D. ett kom-
plex av hallucinatoriska upp-
levelser, vilka under sömnen få

fritt spel och levande verklig-

hetsfärg, medan den sovandes
känning med yttervärlden är

upphävd eller åtminstone så

starkt reducerad, att hans fan-

tasivärld icke därav erhåller nö-

digt korrektiv. Stundom kunna
livliga D. så starkt göra sig

gällande, att de efteråt i er-

inringen framstå ss. verkliga

upplevelser, och så ge an-

ledning till minnesvillor samt
därmed till oavsiktlig lögnaktig-

het 1. fabulering. Dylikt

kan emellanåt iakttagas hos

fantasirika barn även under psy-

kiskt normala förhållanden samt
hos äldre personer i samband
med vissa former av psykoser

eller sinnessjukdomar (se d. o.)

och av de sjukdomar i nervsyste-

met, som kallas neuroser (se d.

o.). Det blir ur denna synpunkt
naturligt, att man på mera out-

vecklade kulturstadier allmänt
möter den föreställningen, att D.

innebär uppfattning av en verk-

lighet, i viss mån jämförlig med

— L e X. III.
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sinnevärlden. Drömbilder av de
avlidna kunna då tolkas ss. verk-

liga uppenbarelser av deras sjä-

lar, och den omgivning, vari de
för den drömmande befinna sig,

ss. de dödas rike, för Nord-Ame-
rikas indian t. ex. i form av

"sälla jaktmarker". Den mera
primitivt tänkande människans
övertygelse om drömvärldens
verklighetskaraktär får otvivel-

aktigt ökad näring genom de

fall, i vilka han tycker sig

kimna konstatera erfarenheter

av s. k. sanndrömmar (se

d. o.). — Av uråldrigt datum
är den form av drömtolk-
ning, som återfinnes i Josefs ut-

tydning av Faraos drömmar om
de sju feta och de sju magra
nöten ss. symboler för sju goda
år och sju missväxtår samt ännu
alltjämt går igen i de folkliga

drömböckernas tolkningar t. ex.

av dröm om eldsvåda ss. före-

bud till bröllop eller av dröm om
blommor ss. förebud till dödsfall

och begravning. En rik gruva för

dylik litteratur utgör ett stort

verk från 100-t. e. Kr., gre-

ken Artemidoros' Oneirokri'-

tika (drömtydningsböckerna). —
Inom den moderna psykologin

har den symboliska drömtyd-
ningen erhållit en egenartad ut-

formning genom Wienläkaren
Sigmund Freud (se d. o.) och

hans lärjungar på grundval av
den psykologiska och terapeu-

tiska metod, som blivit ryktbar

under namn av psykoanalys
(se d. o.). Enligt denna skola

kunna alla D. på något sätt sä-

gas symbolisera uppfyllelsen av

en önskan hos den drömmande,

framför allt önskningar av ero-

tisk innebörd. Mera moderata

representanter för den psyko-

analytiska riktningen finna hos

Freud och hans extrema anhäng-

are en överskattning av den
sexuella faktorns betydelse för

drömlivet. Och psykologer som
Wimdt och Lehmann m. fl. ha
rent principiellt utdömt hela den
Freudska drömtydningen ss. kon-

struktiv och godtycklig. — Även
de psykologer, som intagit en

kritisk hållning till den Freud-

J

ska drömteorin, medge dock,i

att D. har sin logik, om än av

annan typ än det vakna livets.

Huru strängt även under D.

vårt föreställningsförlopp ur psy-

kologisk synpunkt är lagbundet

(se Föreställning) bely-[

ses slående av den experimen-i,

tella drömforskningen. Ehuru vi

under sömnen i stort sett för-i

lora kontakten med yttervärlden^

är dock drömmedvetandet ick^

alldeles otillgängligt för sin-i

nesintryck. En parfymdoft i

den sovandes näsa kan sålunda

genom likhetsassociation fram-

kalla en D., att han vandrar

bland blommorna i ett doftande

orangeri. En sträv filt på hans

bröst skapar kanske drömmen om
en luden björn, som tager honom
i sina ramar. Om man i sam-

band med dylika experiment

framkallar hinder för den sovan-

.

des andning, alstras den dröm-I

typ, som givit folkmedvetandet

stoff till legender om marväsen,

vilka "rida" och tynga den sovan

de. Vid sidan av yttre sinnesin-

tryck spela nämligen även sensa-

tioner från drömmarens eger

organism (muskler, inälvoi

m. m.) en stor roll i drömspelet

idékedjor.

DrÖnare, se B i n sp. 1554.

Drö'ppel. Med. Se Gonorrél
— Yeter. Se Förhudska
t arr.

D. S., förk. för dal s e g n o

Ds., förk. för dominirs.
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Dsersji'nskij, F e 1 i k s

Eduardovit j, f. 1877 i Po-

len, rysk bolsjevikledare. D. in-

gick 1895 i Polens och Litauens

socialdemokratiska parti och

framträdde efter 1906 som bolsje-

vikisk organisatör och agitator

i dessa länder, varför han straf-

fades med sammanlagt 8 års

fängelse, 3 ars straffarbete och

14 mån: 8 deportation. Efter tsar-

väldets faU 1917 samarbetade
han med Trotskij i Ryssland
samt grundade och blev chef för

tjekan (se d. o.). Har sedan 1918

därjämte verkat ss. folkkommis-
sarie för inrikes ärenden samt
för transportväsendet i Sovjet-

' Ryssland och är sedan 1923 chef

för folkkommissariatet för trans-

portväsendet i de Socialistiska
* sovjetrepublikernas federation

(S. S. S. R.).

Dsjagga, bergigt terrassland

'upp till 1,800 m:s höjd på Kili-

'oiandjaros sydsluttning i Tanga-
*[iyikaterritoriet, Öst-Afrika.

D-sträng, uppifrån räknat
.redje strängen på violinen,

indra på violan, violoncellen och

:ontrabasen.

Dsungari'et, namn på västli-

gaste delen av Mongoliet mellan
le östvästliga bergskedjorna
^ktag-Altai och Tien-shan. Bebos
v den mongoliska nomadstam-
aen dunganer. D. upptages så

ott som helt och hållet av stäpp-
ch ökentrakter. Dess n. del av-

attnas av Svarta Irtisj. Flera
vloppslösa sjöar finnas, där-
iland Ebi-nor, Uljungur och
elli-nor. Genom D. går en gam-
lal karavanväg från Mongoliet
11 Ryssland. Huvudorter äro
uldja och Urumtji.

dt., förk. för deciton.

Duala, en huvudort i och ut-
rtshamn för Kamerun, v. Af-
ka; före världskriget tysk be-

sittning, nu under fransk man-
datstyrelse. Viktigt handelscen-
trum. 22,000 inv.

Dua'lis (lat., av du'o, två),

den form av ett ord, som beteck-

nar tvåtal; fanns i äldre indo-

europeiska språk, såsom sanskrit

och forngrekiska, både i verbens
och pronominas böjning men har
utträngts av pluralisformen. I

fornsvenskan kvarstodo ännu
några duala pronomen, t. ex. vit,

vi två, oker, oss två, vid sidan
av pluralis vir, os.

Duali'sm, duali'sti8k
ståndpunkt (av lat. du'o,
två), ett betraktelsesätt, som
räknar med två ursprungliga,
lika verkliga och självständiga
samt av varandra oberoende prin-

ciper i sin problemförklaring.

Inom religionsvetenskapen är

parsismens och manikeismens an-

tagande av två gudomsväsen, ett

gott och ett ont, ett typiskt ex-

empel på dualistiska läror, inom
filosofin Cartesius* teori om det

andliga och det kroppsliga som
två gentemot varandra självstän-

diga substanser. Inom fysiken
betecknar man den teori, som för-

klarar de elektriska fenomenen
med två olika slag av elektricitet

(se d. o.), som dualistisk. Ur
filosofisk synpunkt plägar man
använda termen monism (sed.

o.) såsom motsatsbegrepp till D.

Dubail [dybäl] , Augustin
YvonEdmond, f. 1851, fransk

general. 1914 chef för l:a armén
mot Lothringen, övertog D. 1915
den östra armégruppen, som bil-

dades av arméerna från Verdun
till schweiziska gränsen. 1916

—

18 militärguvernör i Paris.

Dubarry 1. Du Barry [dy-

barri'], Jeanne Bécu, f. 1743,
avrättad 1793, grevinna, Ludvig
XV :s älskarinna. Av låg här-

komst, bortgiftes hon 1768 med
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Grevinnan Dubarry. Kopparstick av

J.-F. Beauvarlet.

greve Guillaume D. och introdu-

cerades vid hovet 1769. Hon be-

härskade konungen fullständigt

men var i sin tur verktyg för det

jesuitiska och reformfientliga

partiet. Hatad som symbol för

konungadömets förfall, föll hon

offer för revolutionen.

Dubb, Per, f. 1750, d. 1834,

läkare, framstående kommunal-

man i Göteborg. Uppgjorde pla-

nen till Sahlgrenska sjukhuset

därstädes och karantänanstalten

på Känsö samt blev 1810 leda-

mot i kommittén för utarbetan-

de av förslag till allmän fattig-

vård.

Dubba (eg. utstyra), slå till

riddare. Detta skedde under me-

deltiden med ett slag på skuldran

med svärdets flatsida.

Dubbelanastigmat, se Ob-
jektiv.

Dubbel-be, se Försätt-
ningstecken.

Dubbelbotten 1. cellbot-
ten, anordning å stålfartyg, var-

igenom dessa innanför bordlägg-

ningen förses med vattentäta,

från varandra likaledes vatten-

tätt avgränsade rum, "tankar",

"celler", som å handelsfartyg

sträcka sig till slaget men å pan-

sar- och oceangående fartyg ofta

uppefter fartygssidorna. I celler-

na förvaras ballastvatten, olja

o. d. D. ökar fartygets stadga och

skyddar detsamma vid grundstöt-

ning, torpedering o. d.

Dubbelbrytning. Om en kri-

stall av t. ex. kalkspat lägges

över några på ett papper tryckta^

bokstäver, synas dessa dubbla i

(se fig. 1). Företeelsen kallas D.

och beror på att varje från bok-i

stäverna reflekterad ljusstråle[

uppdelas i två. Kalkspat till-i

hör det hexagonala systemet (se

Kristall) och sönderspjälkas'

lätt i romboedrar. I två mittemot!'

varandra liggande hörn Å, Aj

(fig. 2) äro de tre kristallytornas

vinklar trubbiga. En linje AA,
som tankes dragen genom dessa

hörn, kallas kristallens optiska
axel. Varje plan, som lägges

genom 1. parallellt med denna,

kallas huvudplan. Om en

ljusstråle L vinkelrätt träffar en

kristallyta, uppdelas den i två,

a och &, av vilka den ena, den

s. k. ordmära strålen (a), går

obruten genom kristallen. Den

andra, den s. k. extraordinära

strålen (5), brytes så, att den

bildar en större vinkel med

optiska axeln än strålen a. Vid

den motsatta kristallytan, bryter

& åter, men i motsatt led, så atl

de båda strålarna c och d blivs

Dubbelbrytning. Fig
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Dubbelbrytning. Flg. 2.

parallella. Båda strålarna äro

fullständigt polariserade. Polari-

sationsplanet hos strålen c ligger

parallellt med den optiska axeln,

hos strålen d vinkelrätt mot
: denna. — En ljusstråle, som
sammanfaller med den optiska

axeln, passerar igenom kristallen

utan att uppdelas eller brytas.

Dubbelbössa, se H a n d e 1 d -

vapen.
Dubbelcicero, se Stil.
Dubbeldjur, se S u g m a s -

kar.

Dubbeldrill, drill, som samti-
digt utföres på två toner i sam-
ma ackord.

Dubbelfotingar, se Tusen-
f o t i n g a r.

Dubbelgrepp kallas det grepp,
len spelande utför på ett sträng-
instrument, då två 1. flera

-.trängar 1. tangenter samtidigt
ledtryckas och instrumentet där-
rid avger lika många toner.

Dubbelhärd, se L a n c a -

hireprocessen.
Dubbelkors, se Försätt-

lingstecken.
Dubbelkvartett, fyrstämmigt

onstycke, instrmnentalt 1. vo-

lalt, där varje stämma är dub-
lelt besatt; även sammanfattan-
le benämning på personer, gom
itföra ett dylikt tonstycke.

I

Dubbellår och dubbel-
ä n d, abnormt utvecklad mus-
ulatur å lår och länd hos nöt-

kreatur. Namnet har uppkommit
därigenom, att mellan de olika

muskelpartier, varav låret, resp.

länden består, löper en fåra, vil-

ket gör, att kroppsdelen synes be-

stå av två hälfter.

Dubbelmittel, se Stil.

Dubbelreva ett segel, taga in

två rev i detsamma.

Dubbelsalt, ett av två salter

(i konstanta proportioner) sam-
mansatt ämne (t. ex. alun), som
i kemiskt avseende reagerar på
samma sätt som de enkla kompo-
nenterna (i det anförda exemp-
let kalium- och aluminiumsul-
fat) . — Salter (t. ex. ferrocyanka-
lium, FeCy2-l-4KCyz=:K,FeCy,),
vilkas utspädda lösningar inne-

hålla andra ioner (i detta fall

FeCyg-ioner) än komponenternas
(Fe- och Cy-ioner), kallas kom-
plexa salter. Dessa reagera
ej på samma sätt som komponen-
terna. (Jfr Dissociation.)

Dubbelseende är dels m o n o -

k u 1 ä r t, då man ser dubbelt
redan med ett öga (sällsynt), dels

binokulärt, då man ser dub-
belt vid seende med båda ögonen.
Det senare D. uppkommer, då de
båda synaxlarna ej äro riktade
mot samma punkt, t. ex. vid

ögonmuskelförlamningar (där-

emot ej vid medfödd skelning,

emedan man då lärt sig att från-

se den ena bilden). Dubbelbilder-
na vid binokulärt D. bero på att

bilden i det ena ögat icke faller

på samma punkt av ögonbottnen
som motsvarande bild i det andra
ögat. Man skiljer på liknäm-
n i g a och korsade dubbelbil-

der, allteftersom den till höger
stående bilden tillhör högra eller

vänstra ögat. De förra uppstå
genom patologisk konvergens, de
senare genom patologisk diver-

gens av ögonaxlarna.

Dubbelslag, figur, som för-
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kortad tecknas med r>o över en
not och anger, att jämte denna
not även närmast högre och när-

mast lägre diatoniska not skola,

med huvudnoten emellan sig, ut-

föras SS. ett förslag till den-

samma.
Dubbelspat, väl kristalliserad,

genomskinlig kalkspat.

Dubbelstjärna kallas stjär-

nor, som äro belägna så nära var-

andra på himmelssfären, att de

först vid stark förstoring kunna
urskiljas som två 1. flera. An-
tingen äro de olika stjärnorna,

komponenterna, blott sken-

bart närliggande, i det att de be-

finna sig på avsevärt olika av-

stånd från jorden (optiska
D.), eller ock ligga de varandra
nära och bilda ett system, kret-

sande kring den gemensamma
tyngdpunkten (fysiska D.).

Optiska D. förekomma sannolikt

ytterst sparsamt, vadan flertalet

av de omkr. 20,000 kända D.

torde vara fysiska. — Systema-
tiska observationer av D. påbör-

jades omkr. 1780 av W. Herschel.

Ex. på fysiska D. äro Sirius och
Procyon. — Genom spektrosko-

piska undersökningar enligt

Dopplers princip (se d. o.) har
under de senaste årtiondena på-

visats, att många stjärnor, som
även i det starkaste teleskop

synas enkla, i verkligheten äro D.

Av dylika spektroskopiska
D. känner man för närvarande
omkr. 700. Hit höra Algol-
stjärnorna, vilka äro perio-

diskt föränderliga, emedan den
ena komponenten, som är ljus-

svag eller mörk, i en del av sin

bana helt eller delvis skymmer
den Ijusstarkare komponenten.

Dubbelstrykning, se M a g -

netisering.
Dubbeltrast, se Trastsläk-

tet.

Dubbelt verkande maskin,
kolvmaskin, i vilken kraften ver-
kar i kolvens båda rörelserikt-

ningar.

Dubbelögonfisk, se T a n d -

k a r p a r.

Dubbelörn, se Fläkt örn.
Dubbla blommor 1. fyllda

blommor uppkomma därige-
nom att krön- eller kalkbladens
antal ökas genom ståndarnas och
stundom även fruktbladens om-
bildning till kronlika blad. Hos
växter, tillhörande fam. Com-
po'sitae, bildas D. genom att

diskblommorna bliva tunglika.
Trädgårdsväxter med D. fort-

plantas antingen könlöst (ss. vid
ympning av rosor) 1. med frön,

vilket vanl. är fallet. Då fullstän-
digt D. icke sätta frö, måste fröna
tagas från sådana D., som utbilda
ett antal ståndare och pistiller,

1. från sådana enkla blommor,
vilkas frön till en viss procent
ge upphov till plantor med D.
Egenskapen att alstra D. är vanl.

ärftlig. Vid stark gödning bli

blommorna oftast fullständigare
dubbla.

Dubble (fr. douhlé), fällande

av två djur i omedelbar följd med
ett skott ur vardera pipan i en
dubbelbössa.

Dubblera (fr. douhler), för-

dubbla; i biljardspel träffa en
boll med egen boll, sedan denna
förut berört vallen. i

Dubble'tt 1. duplett (fr.

doublet, av lat. du'plex, dubbel),

beteckning för att ett föremål
finnes i två exemplar (i bok-,

frimärksamlingar etc.) eller för

två sammanhörande föremål avi

samma slag (t. ex. två rum).
Med D., i juvelerarspråket mind-^

re riktigt kallat douhlé, förstås^

även en förfalskad ädelsten, vil-

ken sammansättes av tvenne styc-

ken, som antingen båda äro äkta.
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i vilket fall förfalskningen endast
gäller storleken, 1. av vilka en-

dast det övre är äkta.

Du'bier (av lat. du'J)ium, tvi-

vel), tvivelsmål, tvekan. — Du-
fa i ö' b, tvivelaktig.

Dublin [d8'bblin]. 1. Grevskap
i Irländska fristaten. 170,000 inv.

(1911). — 2. Huvudstad i Ir-

ländska fristaten, belägen kring

floden Liffeys mynning i Dublin
Bay. D. som bildar eget grevskap,

är en vacker stad med många
ståtliga offentliga byggnader, av
vilka en del svårt skadats under
det senaste inbördeskriget: slot-

tet, huvudsakligen från Elisabets

tid, till 1922 officiellt säte för de
engelska myndigheterna, de under
1700-t. i klassicistisk stil upp-
förda Bank of Ireland, till 1800
säte för det irländska parlamen-
tet, och The Four Courts (högsta

domstolen), förstörd 1922, Man-
äion House samt vicekonungarjias

forna palats, beläget i Phoenix
Park, en av Europas vackraste

!parkanläggningar, omfattande
Dver 7 kvkm. De förnämsta kyr-
vorna äro Christ Church Cathe-

iral och S:t Patricks Cathedral,

3åda medeltida, restaurerade på
tSOO-t., numera protestantiska.

1. har 2 universitet: University

)f Dublin, grundlagt 1591 av
Irottning Elisabet och inrymt i

Du Högsta domstoleris byggnad,
"Tiie J^onr Courts" (förstörd under in-

bördesstriderna 1922).

Trinity College, och National
University of Ireland, grundat
1909. Med det förra är förenat
ett stort bibliotek, som bl. a.

innehåller en märklig samling
gamla iriska manuskript. I D.
finnas vidare institut för utbil-

dande av läkare, teknisk hög-
skola och lantbruksakademi
(Royal Dublin Society), som sär-

skilt vinnlägger sig om häst-

avelns befrämjande. D. har bryg-

gerier, brännerier och skeppsbyg-
gerier. En i normala fall betydan-
de export av lantmannaprodukter
har lidit avbräck genom inbördes-

kriget. D:s uthamn är Kings-
town, varifrån en av Irlands hu-
vudförbindelser med Storbritan-

nien utgår (över Holyhead).

425,000 inv., av vilka över 80 %
äro katoliker. — Historia. D. var

på 800-t. en dansk koloni, som
blev centrum för ett danskt rike

vid Liffeys mynning. Det var i

danskarnas våld till 1170, då det

erövrades av engelsmännen, som
sedan därifrån behärskat Irland.

1541 säte för en engelsk vice-

konung, på 1700-t. för ett ir-

ländskt parlament (upphäv"

1800), från 1919 för Dail Eire
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ann, från 1922 för Irländska fri-

statens regering. D. har varit

skådeplatsen för flera upprorsför-

sök (bl. a. 1798 och 1916). Jfr

Irland. Historia.

Dublon, ep. Dohlon [doblå'n],

spanskt guldinynt = 59 sv. kr.,

nu. ur bruk.

Dubois [dyboa']. 1. Guil-
laume D., f. 1656, d. 1723,

fransk statsman, kardinal. Lä-
rare åt Ludvig XIV:s brorson,

hertig Philippe av Orleans (se

d. o.), blev han under hertigens

regentskap 1715—23 dennes
mäktige gunstling och slutligen

1722 premiärminister. Han in-

riktade sig på fred och vänskap
med England och Holland, ge-

nomdrev 1718 kvadruppel-
a 11 i an sen (se d. o.) och lyc-

kades därigenom stäcka Spaniens
hotande maktutveckling och be-

vara freden. D. var en skicklig

diplomat men sniken, egoistisk

och ärelysten. — 2. P a u 1 D., f

.

1829, d. 1905, fransk bildhuggare

och målare. Utbildade sig ge-

nom resor i Italien, där han

Jeanne d'Arc. Bronsstaty av Faul
Dubois.

tog starkt intryck av ungrenäs-
sansens skulptur. Den riktning
inom 1800-talsskulpturen, som
ansluter sig till denna, har i D.
sin främste representant. Hans
märkligaste verk är den i Reims
uppställda ryttarstatyn över
Jeanne d'Arc. — 3. Pierre
J o 8 e p h D., f. 1852, fransk ge-

neral. Förde vid världskrigets ut-

brott armékår, bl. a. i det första
slaget vid Marne, och var mars
1915—febr. 1916 chef för 6:e ar-

mén, v. om Soissons. — 4. E u -

géneThomasD., f. 1858, hol-

ländsk naturforskare, bekant ge-

nom upptäckten av Pithecanthro-
pus (se d. o.) — 5. L o u i 8 D., f.

1859, fransk politiker, led. av de-

puteradekammaren 1910, led. av
skadeståndskommissionen 1920.

Duboisia [dyboa'sia], austra-

liskt växtsläkte (fam. Solana'-

ceae). Bladen av D. myoporoi'des
och D. Eopwoo'dii innehålla al-

kaloider. Av den förra erhållea

alkaloiden duboisin, som nå-

got liknar atropin; av den se-

nare bereda infödingarna ett

njutningsmedel, p i t u r i, i vilket

ingår en nikotinliknande alka-

loid, p i t u r i n.

Du-Bois-Reymond [dyboa'rä-

må'i) ], Emil Heinrich, f.

1818, d. 1896, tysk läkare, prof.

i Berlin 1858, upptäckte, att ner-,

ver, muskler och andra vävnader
vid sin verksamhet ge upphov till

elektriska strömmar.

Dubuque [dobjo'k], stad i

lowa. För. Stat., vid Mississippi.

Stor flodhamn. I närheten zink-

och blygruvor. Järnvägsverkstä-

der, gjuterier, kvarnar och slakt-

hus. 40,000 inv.

Duc [dykk], fr. (av lat. duXt

anförare) , hertig. — Duches-
se [dysjä'8s], fr., hertiginna.

Du Cange [dyka'i)j], Charles
Dufresne, f. 1610, d. 1688.

i
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fransk historiker och språk-

forskare, utarbetade ett utmärkt
och ännu i dag oumbärligt lexi-

kon över medeltidslatinet.

Duccio di Buoninsegna [do't-

tjå di boånin8ä'nja], f. omkr.

i

1255, d. 1319, italiensk målare.

D., som verkade i Siena, var vid

sidan av Giotto den störste bland

, de italienska målarna omkr.
1300. I motsats till Giottos kärva,

monumentala, till sin karaktär
rent florentinska konst utbildar

[ D. den sienesiska konstens karak-
täristiska egenskaper, en vek, ly-

risk stämning, milda, stillsamma
: gestalter, ljusa, strålande färger

,
och en uttrycksfull linjerytm.

Hans mest betydande verk är en
stor Maestå, urspr. uppställd på
högaltaret i domkyrkan i Siena
men numera nedtagen och stym-
pad. Den framställer den tro-

nande madonnan, omgiven av
änglar och helgon, samt scener

ur Kristi liv. Mycket talar för

att D. och ej Cimabue, som förut

antagits, utfört den berömda Ma-
donna Rucellai i kyrkan Santa

ronande madonna dnittpartl av Maesta
i domkyrkan i Siena). Målning av

Duccio di Buoninsegna.

Maria Novella i Florens. För
det sienesiska måleriets vidare
utveckling var D. banbrytande.

Ducerceau [dysärså'], fransk
arkitektfamilj på 1500- och 1600-

t., som främst genom sina or-

namentstick kraftigt bidragit till

den franska senrenässansens etil-

utveckling. Släktens märkligaste
medlem var Jacques An-
d r o u e t D., f. omkr. 1510, d.

efter 1584, verksam i Paris. D.,

som hade egen kopparsticksverk-
stad och eget tryckeri, utgav en
rad publikationer, som innehöllo

dels egna kompositioner, dels av-

bildningar av antika och andra
byggnader, möbler etc.

Du Chaillu [dysjajy'], Paul
B ellon i, f. 1835, d. 1903,

fransk-amerikansk upptäcktsre-

sande, reste 1855—59 och 1863
—65 i Gabun och Franska
Kongo, utgav om dessa färder

skildringar, bl. a. rörande dvärg-

folk i urskogarna, samt med-
delade uppgifter om gorillorna,

vilka dock rönte stark, delvis be-

rättigad kritik.

Duchätel [dysjatä'll], låg,

stoppad soffa med lösa dynor i

rygg och sidor.

Duchéne [dysjä'n], Denis
A u g u s t e, f . 1862, fransk gene-

ral, förde armé på västfronten
från 1917. Emottog det tyska an-

fallet väster om Reims (se

Aisne, sp. 190) 27 maj 1918;
avlägsnades från befälet efter

dessa för de allierade olyckliga

strider.

Duchenne [dysjä'nn] (d e

Boulogne), Guillaume
Benjamin, f. 1806, d. 1875,

fransk läkare. Utgående från in-

duktionsströmmens verkan på
den levande muskeln, blev han
elektroterapins grundläggare.
Hans studier över barnförlam-
ningen, den progressiva muskel-
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atrofin och bulbärparalysin äro
av största betydelse.

Duchesne [dy8Jä'D], Louis
Marie Olivier, f. 1843, d.

1922, fransk katolsk kyrkohisto-

riker, 1910 led. av Fr. akad. Har
utfört betydande undersökningar
rörande den gamla kyrkans hi-

storia.

Duchess, se Duke.
Duchesse, se D u c.

Duchobortser, se D u h o -

bortser.
Ducommun [dykåmö'i)], Élie,

f. 1833, d. 1906, schweizisk poli-

tiker och författare. D. organi-

serade internationella fredsbyrån

i Bern, bedrev kraftigt propagan-
dan för fredssaken och erhöll

härför 1902 halva Nobelska freds-

priset.

Ducos [dyka'], Pierre Ro-
ger, f. 1754, d. 1816, greve,

fransk revolutionsman, var med-
lem av nationalkonventet och en
tid jakobinklubbens president.

D. blev medlem av direktoriet

kort före Brmnairekuppen (1799)

och var efter denna konsul en

kort tid.

Ducrot [dykrå'] , A u g u s t e

Alexandre, f. 1817, d. 1882,

fransk general, blev tillfånga-

tagen i slaget vid Sedan men
lyckades fly och deltog som ar-

méchef i det av Gambetta organi-

serade "nationalförsvaret".

Du'ctus, lat., gång (t. ex.

B. thora/cicus, bröstgången).

Dudelsack [do'-], se S ä c k -

pipa.
Dudevant [dydva'i)], A ur o re,

f. Du pin, f. 1804, d. 1876,

fransk författarinna under pseud.

George Sand. Sin barndom
tillbragte hon hos farmodern på
slottet Nohant i Berry. 1822 blev

hon gift med baron Casimir D.,

som hon 1831 lämnade för att i

Paris bryta sig en bana som för-

Aurore Dudevant. Koppa i

Calamatta.

fattarinna. Hennes olyckliga äk-

tenskapliga erfarenheter ha givit

stoffet till de romaner {Indiana,

1832, sv. övers. 1837, Lélia, 1833
m. fl.), som hon i snabb följd ut-

gav och i vilka hon predikar na-

turens och lidelsens berättigande
gentemot samhällskonventioner-
na. Med Musset upplevde hon
1833—34 en kärlekshistoria, som
satt spår i bägges diktning (av

D. skildrad i Elle et lui, 1859).

En ny förbindelse anknöt hon
med Chopin 1836 1. 37. För en

kortare tid drogs hon in i tidena*

socialreformatoriska strävanden,

vilket resulterade i en rad ten-

densromaner. Efter att åter ha
bosatt sig på Nohant, skapade
hon genom sina senare arbeten

{La mare au diahle, 1846, Djä-

vulskärret, 1888, La petite Fa-

dette, 1848, Syrsan, 1859 och

1890, Frangois le champi, 1850,

Hittebarnet, 1879, Barnhusbarnet,
1889 m. fl.) den franska bonde*

berättelsen. — D. är en idérik

och fängslande författarinna med
stark fantasi och betydande män-

I
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niskokännedom; värdet av hen-

nes många romaner minskaa dock

av deras oproportionerliga om-
fång och frasrika stil. På det

senare 1800-t:8 litteratur har hon
utövat ett ej ringa inflytande.

Dudley [d9'ddli], stad bildan-

de eget grevskap i mell. England,

13 km. n.v. om Birmingham i ett

i

stort gruvdistrikt med kol- och
järngruvor. Järnverk och maskin-
verkstäder. 57,000 inv.

Dudley [d8'ddli], se L e i c e s -

ter och Northumberland.
Duell (fr. duel, lat. due'llum,

strid mellan två), tvekamp, en-

Ivig; en mellan två personer efter

iavtal företagen strid med vapen,

i
Orsaken till D. är i regel äre-

ikränkning. Duellanterna utse

ivanligen vardera ett lika antal

|8. k. sekundanter med upp-

drag att uppgöra om tid och plats

jlför D., uppmäta avståndet, inom
jdlket D. skall försiggå (m e n -

liVL r), samt tillse, att gängse reg-

ler iakttagas. D. sker vanligast

ned pistol 1. värja, och den ut-

nanade har rätt att välja vapen.
fVid D. med skjutvapen skjuta

mtingen båda på en gång på
commando av en av sekundan-
erna eller också har den utmå-
lade privilegium att skjuta först

nen också skyldighet att kvarstå,

ills den andre skjutit. Numera
ro D. överallt förbjudna men
örekomma det oaktat i flera län-

>ler. I Sverige stadgades straff

'ör D. först genom det 1662 ut-

iirdade Duels Placatet,
,om dock endast gällde ridder-

Ikapet och adeln, krigsbefälet och
ess vederlikar. 1861 utfärdades
"n misshandelsförordning, vilken

huvudsak innehöll de nuvarande
, .estämmelserna om D., som åter-

finnas i Strafflagen 14 kap. — I

en äldre germanska processen
jrekom envig som ett lagligt

bevisningsmedel — första gången
stadgat i en lag av konung Gun-
dobad (470—516) — och omtalas
även i de nordiska sagorna under
olika benämningar, bl. a. h o 1 m -

gång (se d. o.), samt i Hedna-
lagen och i ett tillägg till 1607
års upplaga av Upplandslagen.

Due'nna (sp. duena [doä'nja],

biform till dona; se Don), äldre

dam, som har uppsikt över en
ung flicka; sällskapsdam, "för-

kläde".

Dueodded, Bornholms syd-

spets. Fyrtorn.

Duero [doä'rå], sp., 1. D o u r o

[då'jro], port., flod på Pyre-
neiska halvön, upprinner i Gamla
Kastiliens bergstrakter, bildar

på en sträcka gräns mellan Spa-
nien och Portugal samt mynnar
inom sistnämnda land i Atlanten.
D. awattnar Leons och Gamla
Kastiliens högslätter i Spanien.
Den är endast i sitt nedersta lopp
segelbar. Längd 780 km.; flodom-
rådets areal 97,760 kvkm., varav
c:a Vs inom Portugal.

Due'tt (ital. due'tto, du'o),

tonstycke för två röster 1. två
lika instrument. — Duett i' no,
liten duett.

Dufay 1. Du Fay [dyfä'],

Charles Frangois de
Cisternay, f. 1698, d. 1739,

fransk fysiker, upptäckte 1734
skillnaden mellan glas- och harts-

elektricitet och kan anses som
grundare av den dualistiska elek-

tricitetsteorin. Se Elektrici-
tet.

Duflf [deff], Alexander, f.

1806, d. 1878, skotsk missionär,

huvudsakligen verksam i Indien,

där han grundade skolor, i vilka

infödingarna på kristen grund
skulle erhålla högsta möjliga ut-

bildning.

Dufferin [d8'ff8rin], Frede-
rick Temple Hamilton-
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Bertrand Duguesclins graw&rd. Av Robert Lolsel. Saint-Denis.

Temple-Blackwood, mar-
kis av D. and A v a, f . 1826, d.

1902, brittisk diplomat och stats-

man, till börden irländare. Gene-
ralguvernör över Kanada 1872

—

78, vicekonung i Indien 1884—88,

under vilken tid Burmas annekte-

ring verkställdes, sedan ambassa-
dör i olika länder. Som engelsk

kommissarie i Syrien 1860 bidrog

han vä.sentligt att där skapa lugn
och ordning efter massakrer på
de kristna.

D. U. G., se D. Y. G.

Du gamla, du fria, du fjäll-

höga nord, begynnelseorden till

en svensk folksång. Dess text

är skriven av R. Dybeck till en i

Västmanland upptecknad folk-

melodi och offentliggjord 1865.

Dughet [dygä'], G asp ar d,

se P o u s s i n.

Dugo'ng, se S i r e n d j u r.

Duguesclin 1. DuGuesclin
[dygeklä'r) ], Bertrand, d.

1380, konnetabel av Frankrike,

Karl V:s förnämste medhjälpare
i kampen mot engelsmännen un-

der hundraårskrigen. Genom sina

många segrar och sin lysande

tapperhet lyckades D., trots till-

fälliga motgångar, så småningom
beröva engelsmännen nästan alla

deras erövringar i Frankrike.

Du Halde [dya'ld], Jean
Baptiste, f. 1675, d. 1743,

fransk jesuit, publicerade 1735
Description géographique, histo-

rique, chronologique, politique de

Vempire de la Chi/ne et de la Tar-
tarie chinoise, en skildring av
Kina på grundval av jesuitmis-

sionärers rapporter. Arbetet,

flera gånger översatt till andra
språk, övade bl. a. starkt infly-

tande i upplysningstidens Frank-
rike.

Duhamel [dyamä'll],George8,
f. 1884, fransk författare. Efter

att tidigare ha framträtt som
lyriker och dramatiker {La lur

miére, 1911, spelad av fransk

trupp i Sthlm 1919) vann D. sitt

egentliga rykte genom sina sjuk-

husskildringar från världskriget,

Vie des martyrs (1917) och Civi-

lisation (1918), vilka äro inspire-

rade av det medlidande och den

ömhet, som äro grundegenskaper

i D:s väsen. Bland hans senare

arbeten märkas den dramatiska
satiren Uoeuvre des athlétes

(1920) och den fina psykologiska,

romanen Confession de minuit

(1922).

Duhobo'rtser (ry. duhobo'rtsy,

andebekämpare), rysk sekt, första

gången känd i mitten av 1700-t.

D. erkänna icke Bibeln ss. norm,

ej heller kyrkan. Sanningen är

nedlagd i "livets bok", d. v. s. den

lära, som muntligt traderas i de-

ras egen krets och som härledes

från Jesus själv. D. förföljdes

svårt men bereddes på Tolstojs

föranstaltan på 1890-t. tillstånd

att utvandra. En del slogo sig ned

på Cypern, flertalet i Kanada.

i



569 Duisburg—Dulgadråp 570

Ett stort antal torde finnas kvar
i Ryssland.

Duisburg [do'i8bor3], stad i

\
Rhenprovinsen, Preussen, belägen

! vid Rhen, i v. delen av det stora

industridistriktet Ruhr. Synner-
ligen viktig flodhamn för Ruhr-
omrädets produkter. D., som först

namnes som romarläger, är nu en

i rask utveckling stadd industri-

stad med masugnar, gjuterier,

kopparsmältverk, stora maskin-
verkstäder och kemiska fabriker.

1900 hade D. 93,000, 1919 245,000
inv.

Dujardin [dyjardä'^]. 1. Ka-
rel D., f. 1622, d. 1678, hol-

ländsk målare. Utförde företrä-

jdesvis genremålningar med motiv
från det italienska herde- och
bondelivet. — 2. Felix D., f.

1801, d. 1860, fransk zoolog, prof.

I

i piineralogi och geologi i Tou-

ilouse,
sedan i zoologi i Rennes.

Undersökte bl. a. urdjur och var
den förste, som visade, att d'essa

äro encelliga organismer.

Dukagång, se Konstväv-
nad.
Dukas [dyka'], Paul Abra-

ham, .f. 1865, fransk tonsättare,
jsedan 1909 prof. vid Paris' kon-
iservatorium. D. har bl. a. skrivit

ouvertyrer till Eing Lear och
\Götis v. BerlicJiingen, den myc-
jket bekanta symfoniska dikten
Uapprenti sorcier och ett lyriskt
drama. Aria/ne et Barbe-Bleue.

Duka't, guldmynt, präglat tidi-

igast av Roger II av Sicilien och
'uppkallat efter sista ordet av in-

Karl X Gustavs gulddukat 1654.

skriften, duca'tus. Guldmynt av
samma halt och vikt (1. över 23
karat och nära 3,5 gr.) präglades
sedan i flera europeiska stater

under namn av D., gulden 1.

gyllen. I Sverige präglades D.
1568—1868, bl. a. i form av dub-
bel-, halv- och fjärdedelsdukater.

Duka upp ett segel, lägga upp
seglet på råa 1. bommen i långa
veck i och för fastgöring. Sista

vecket, slätduken, lägges
stramt över de övriga.

Duke [djok], eng. (av lat. dux,
anförare) , hertig. — Duchess
[d8'ttjes], eng., hertiginna.

Dukla, pass i v. Karpaterna,

på gränsen mellan Polen och
Tjecko-Slovakiet, i vilket vintern

1915 stodo hårda strider mellan
ryssar och österrikare.

Dulac [djo'lsek], Edmund,
f. 1882, engelsk illustratör av
fransk härkomst, har i en egen-

domlig, bl. a. av Beardsley och

japanerna påverkad stil utfört

illustrationer till Tusen och en
natt, Andersens och Grimms
sagor m. fl.

Du'lce, lat., ljuvt, behagligt.

Dulci'n (av lat. du'lcis, söt),

se Sackarin.
Dulcinea [dolthine'a] (av lat.

du'lcis, ljuv), av T o b o' s o, en
bondflicka, som Cervantes gjort

till don Quijotes "dam". Därav
D. som skämtsam benämning för

käresta.

Dulci't (av lat. du'lcis, söt),

en sexatomig, fast, kristalliseran-

de alkohol av formeln C,Hg(OH)e.
Förekommer i flera växter, bl. a.

i arter av släktet Melampyrum.

Dulgadråp ("dolt dråp"), en i

äldre svenska lagar förekomman-
de beteckning för ett dråp, vars

gärningsman ej upptäcktes. I så
fall var häradet, skeppslaget 1.

understundom byn eller de när-
maste byarna skyldiga att er-
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lägga böterna (dessa även kal-

lade D. 1. m o r {) g se 1 d) , vilka

helt 1. delvis gingo till konungen.

Dulong [ dylå'r) ] , Pierre
Louis, f. 1785, d. 1838, fransk
kemist och fysiker, direktör för

École polytechnique i Paris. Ut-
förde ett flertal betydelsefulla

fysikaliska och kemiska under-
sökningar och upptäckte bl. a.

det explosiva klorkvävet (1811).
Tillsammans med A. Th. Petit

uppställde D. 1819 den s. k.

Dulong-Petits lag. Se
Atom sp. 829.

Duluth [djolo'th], stad i

Minnesota, För. Stat., vid v.

ändan av övre Sjön. På grund
av sina goda järnvägs- och sjö-

förbindelser är D. utförselhamn
för de n.v. staternas mineralpro-
dukter. Trä- och järnindustrier.

100,000 inv.

Du'ma, ry., råd, rådsförsam-
ling; under de äldsta tsarerna i

Moskva namn på det av bojarer

sammansatta riksrådet, vilket

handlade alla statsangelägenheter

och i förhållande till tsaren tid-

vis intog en mycket mäktig ställ-

ning. Peter I avskaffade denna
institution. På Katarina II :a tid

infördes D. som benämning på
städernas borgarrepresentation

(stadsduma), ett slags stads-

fullmäktige, och 1905 blev det

namn på den då tillkomna ryska
nationalrepresentationen, vanli-

gen kallad r i k s d u m a. Se vi-

dare Ryssland.
Dumas [dyma']. 1. Jean

B a p t i s t e D., f. 1800, d. 1884,

fransk kemist, känd för sina

atomviktsbestänmingar och en av
honom utarbetad ännu använd
metod för bestämning av ämnens
gastäthet. — 2. Alexandre D.
(D. pére [pär], D. den äldre),

f. 1803, d. 1870, fransk förfat-

tare, son till en av Napoleons

Alexandre Dumas d. ä. Målning av
Honoré Daumier.

generaler, Alexandre Davy
D. (d. 1806), och sonson till en

kreol och en negress. D:s roma-

ner (omkr. 250 volymer) ha en

äventyrlig handling med en ro-

mantiserad historisk verklighet

som bakgrund men visa också en

obestridlig berättartalang, som
gjort Le comte de Monte Cristo

(1844—45; Grefven af Monte
Christo, 1846) och Les troii

mousquetaires (1844; De tre

musketörerna, 1846) med dess

fortsättningar, Ving t ans apréa

(1845; Myladys son, 1847) och

Vicomte de Bragelonne (1848;

sv. övers. s. å.) till några av

världslitteraturens mest lästa

verk. Med Henri III et sa cowr

(uppf. i Paris 1829; Henrik III

och hans hof, uppf. 1836), som

var det första av romantikens

dramer, som nådde scenen, van:

D. en stor framgång. Han skre^

sedan en rad dramer, bftasti

f
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Alexandre Dumas d. y. Målning av Leon
Bonnat.

med historiska ämnen. — 3.

Alexandre D. (D. fils
[fiss], D. den yngre), f. 1824, d.

II
1895, fransk dramatiker, illegitim

son till D. 2. Han grundlade sitt

rykte med romanen La dame -aux
-camélias (1848; Marguerite Gau-
tier eller damen med kameliorna,

J1849,
Kameliadamen, 1897 och

J1903), som i dramatiserad form
juppfördes 1852 och som även 1ig-

}?er till grund för libretton till

'Verdis opera La Traviata. En
ly dramatisk framgång vann han
ned Le deniimonde (1855; Falska
luveler, 1880), en skildring av
jParis' halwärld. I sina skåde-
ipel, bland vilka utom de nämnda
uärkas Le fils naturel (1858)
)ch Un pére prodigue (1859),
nknöt D. formellt till den Scri-

eska intrigkomedin men skild-

jade realistiskt samtida förhål-

landen och kritiserade de kon-
entionella sedereglerna. D. domi-
erade efter 1800-t:s mitt den
ranska scenen. Han har starkt

åverkat både Björnson och Ib-

m. I Sverige spelades han sär-

iilt på 1870-t.

Dumbarton [d8mba'tenl, grev-
skap i v. Skottland. 155,000 inv.

Huvudstad Dumbarton. 17,000
inv.

Dumdumkula, stål- eller nic-

kelmantlad gevärskula, vars man-
tel genomborrats 1. skurits upp i

spetsen, så att den mjukare
(bly-) kärnan ligger bar. Vid an-
slaget uppfläker blykärnan
manteln, varför D. alstrar svåra
sår. Användandet av D. för krigs-
bruk är förbjudet i Haagkonven-
tionen. Namnet efter staden Dum-
Dum i britt. Indien, där ku-
lorna först tillverkades för att
användas i krig mot vilda in-

födingar, på vilka kulor från fin-

kalibriga gevär ofta ej gjorde
tillräcklig verkan.

Dumfries [d8mfri's], grevskap
i s. Skottland, vid Solwayfjor-
den. 75,000 inv. Huvudstad Dum-
fries. 16,000 inv.

Dumkoller, se Koller.
Dumme mosse, en av s. Sve-

riges största mossar, belägen i

Tveta och Mo härader, Jönköp. 1.

Dumont d'Urville [dymå'T)
dyrvi'111, Jules Sébas*tien
César, f. 1790, d. 1842, fransk
amiral och upptäcktsresande.
Särskilt bekant genom en 1837—40 företagen expedition till de
södra polartrakterna, varvid
Adélieland i öst-Antarktis och
Louis-Philippeland i Väst-Ant-
arktis upptäcktes.

Dumouriez [dymorje'],
Charles Frangois, f. 1739,
d. 1823, fransk general, uppträd-
de under franska revolutionens
första år som partigängare, slöt
sig 1792 till girondisterna, var
en tid på våren s. å. utrikes-
minister och genomdrev krigs-
förklaringen mot Österrike. Ss.
överbefälhavare erövrade han
Belgien genom segern vid Jemap-
pes. Efter ett nederlag vid Neer-
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Ch. F. Dumouriez. Målning av Rouil-

lard.

winden i mars 1793 instämd till

konventet, bröt han med revolu-

tionen och flydde, då han ej kunde
vinna trupperna för bourbonernas

Bak. Levde sedan i landsflykt,

mestadels i England.

Dumping [d9'mmping], eng.

(av dump, stjälpa av), försäljning

av en vara på en utländsk mark-

nad till lägre pris än i hemlandet.

En förutsättning för att det in-

hemska priset skall kunna hållas

högre än det utländska är, att de

dumpade varorna ej återin-

föras. Tullskydd för hemmamark-
naden underlättar således D. —
Om utlandspriset är tillräckligt

högt för att överstiga de direkta

produktionskostnaderna inom

landet jämte frakt, är D. omedel-

bart lönande för producenterna

och kan fortgå längre tid. För

utlandet är det nationaleko-

nomiskt fördelaktigt att erhålla

varan billigt så länge som möj-

ligt. — Undantagsvis förekom-

mer destruktiv dump-
ing, varmed menas, att produ-

centerna — eventuellt med till-

fällig förlust för sig själva —
söka genom D. lamslå utlandets

egen tillverkning för att sedcm

kunna höja priset desto mera.

Förutsättningarna för att en dy-

lik politik skall lyckas äro större,

i den mån som produktionen är

monopoliserad (jfr Monopol,
Trust). — Permanenta tullar i

utlandet förhindra i regel ej D.

(se Tullskydd). Att genom
tillfälliga tullförhöjningar eller

importreglering (jfr d. o.) mot-

verka D. stöter på stora svårig-

heter, bl. a. därför att förekomsten

av D. ej torde kunna fastställas

tillräckligt snabbt och säkert. —
Den lagstiftning mot D., som
förekommit — exempelvis i Ka-
nada (sedan 1904), Sydafrikanska

unionen (1914), Australien

(1906), För. Stat. (1916) —

,

synes ha varit tvivelaktig i fråga

om effektivitet och nytta. — Med
valutadumping förstås för-

säljning under den i mottagnings-

landet beräknade produktions-

kostnaden, möjliggjord genom en

lägre allmän prisnivå i tillverk-

ningslandet. De försök, som exem-

pelvis i Storbritannien (från

1922) och Schweiz (1921) gjorts

att genom tullförhöjningar 1. im-

portförbud motverka valuta-

dumping ha icke visat sig upp-

muntrande. Ett förslag avK. M:t

att även i Sverige vidtaga åt-

gärder blev av 1922 års riksdag

avslaget. Se Köpkrafts-
paritet och Valuta.

Dun, se Fjäder.

Dunajec [dona'jets], höger-

biflod till Weichsel i v. Galizien,

Polen. Centralmakternas offensiv-i

fälttåg på östfronten maj—junii

1915, som resulterade i Galiziens
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återerövring, inleddes med g e -

nombrottet vid D. Den i

hemlighet uti den österrikisk-

migerska fronten insatta, nyfor-

merade 11 :e tyska armén Mac-
kensen genombröt 2—3 maj 3:e

ryska arméns (Dimitriev) Btäll-

ningar. Se Galizien.

Dunant [dyna'r|], Henri, f.

1828, d. 1910, schweizisk filan-

trop. På håna initiativ kom Ge-
Qévekonventionen (se d. o.) till

3tånd. D:8 arbete i fredssträvan-

ijenas tjänst belönades 1901 med
' ^fobelska fredspriset.

Duncan [do'ngk8n], namn på
:venne skotska konungar, av vil-

va D. I 1040 blev dräpt av sin

"ältherre Macbeth. Folksägnerna
'lärom ligga till grund för Shak-
iperes tragedi Macbeth.

Duncan [d8'ngk8n], Is ad o ra,

. 1880, amerikansk danserska,
lar utvecklat en livlig verksam-
het för en reform av dansen efter

'ntikt mönster och grundat 'en

ytmisk och plastisk danskonst
nära anslutning till musiken.

Duncker, Joakim Zach-
i 8, f. 1774, d. 1809, överstelöjt-

.ant, utmärkte sig i ryska kri-

ren 1790 och 1808—09; deltog

1. a. i striderna vid Pulkkila och
irta bro. Stupade vid Hörne-
3rs, Västerb. 1.

D'Uncker (D'Unker), Karl,
1828, d. 1866, målare, av norsk
akt. D. var urspr. militär men
)g avsked som löjtnant och slog

g 1850 ned som den förste

^enske målaren i Diisseldorf.

ans figurrika målningar med
:ener från pantlånekontor, vänt-
ilar m. m. ha sitt största värde
den skarpa psykologiska karak-
ristiken.

Dundalk [d8ndå'k], huvud-
ad i grevskapet Louth, Irländ-
;a fristaten. 15,000 inv.

Dundee [dondi']. 1. Stad, bil-

dande eget grevskap, belägen på
Skottlands ö. kust vid Firth of

Tay. Skottlands tredje stad.

1883 öppnades i D. ett universi-

tet, som 1890 inordnades under
universitetet i S:t Andrews. För
säl- och valfångsten i Ishavet vik-

tig hamn. Juteindustri, skepps-

byggeri och stora marmeladfabri-
ker. 170,000 inv. — 2. En svenska
kyrkans missionsstation i Natal,
Syd-Afrika, upprättad 1891.

Dunderlandsdalen, dalgång i

Nordlands fylke, n. Norge, invid

Svartisen. I närheten stora fyn-

digheter av kopparmalm och fat-

tig järnmalm.

Dundonald [d8ndå'nn8ld ]

,

Thomas Cochrane, earl av

D., f. 1775, d. 1860, brittisk ami-

ral, utmärkte sig genom sin oför-

vägenhet under Napoleonskrigen.
Då D:s djärva plan att genom
brännare förstöra den franska
atlantflottan hindrats av överbe-

fälhavaren (1809), angrep D. i

parlamentet denne och missför-

hållandena inom marinen. Oskyl-

digt inblandad i en skandalpro-

cess, blev D. 1814 avsatt och
dömd till fängelse. D. begav sig

1817 till Chile, vars flotta han
organiserade och med lysande

framgång ledde i befrielsekriget

mot Spanien. 1823—25 överbefäl-

havare för Brasiliens flotta.

Efter att 1827 förgäves ha sökt

skapa en grekisk marin återvän-

de D. hem 1832 och ägnade sig

sedan åt den brittiska flottans

förseende med effektivare vapen.

Dundret, se Gällivare
Dundret.
Dunedin [d8ni'din], stad, be-

lägen på ö. kusten av Nya Zee-

lands syd-ö. D. är en av Nya
Zeelands mest betydande handels-

städer och har reguljär sjötrafik

med Australien. Stor ylleindustri.

Till D. är sedan 1869 förlagd en

— Le X. III.
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avdelning av University of New
Zealand med bl. a. medicinsk

fakultet. I närheten guldgruvor.

75,000 inv.

Dunér, Nils Christofer,
f. 1839, d. 1914, astronom. 1888
—1909 chef för observatoriet i

Uppsala. Viktiga spektroskopiska

undersökningar av solens rota-

tion, arbeten om föränderliga

stjärnor, dubbelstjärnor etc.

Dunfermline [donf9'mlin],

stad i grevskapet Fife, Skottland,

nära Firth of Forth. I D. ligga

flera skotska medeltidskonungar

begravda, bl. a. Robert Bruce.

40,000 inv.

Dunganer, invånarna i Dsun-

gariet. D. tillhöra altaiska gre-

nen av den mongoliska rasen, ha
kinesiskt språk och äro muham-
medaner.

Dungeness [d8nd5ne'ss], udde

på kusten av Kent, England, med
stort fyrtorn.

Dung-jord, se Lera.
Dunker, socken i Södermani.

1., jämte Lilla Malma och Malm-
köping pastorat i Strängnäs stift.

1,910 inv.

Dunkerque [döi)kä'rk], D ii' n-

k i r c h e n, starkt befäst hamn-
stad i n. Frankrike, belägen vid

Engelska kanalen nära gränsen

till Belgien. Kanalförbindelser

med n. Frankrike och angränsan-

de delar av Belgien, för vilka D.

är en viktig exporthamn. Meka-
niska verkstäder, linneindustri

m. m. Befolkningen är till stor

del av flamländsk härkomst.

35,000 inv. — Anlagt 960 i det

dåv. grevskapet Flandern, kom D.

efter dess upplösning under olika

herrar, 1658 under England. Till

engelsmännens förtrytelse såldes

det 1662 av Karl II till Frank-

rike. — Under världskriget vik-

tig operationsbas för de brittiska

arméerna i Frankrike, ofta uteatt

för tyska luftanfall. Besköts 1915

av tyska marinkanoner, uppställ

da i trakten av Dixmuiden p
c:a 40 km:s avstånd.

Dunlopring [d8'nnlåp-],

Pneumatiska hjulringar
Dunmore Head [denmå

hedd], Irlands västligaste udd©

Dunnet Head [d8'nnit hedd]

Skottlands nordligaste udde.

Dunois [dynoa'], Jean, grev<

av D. och Longuevill
även kallad Bastarden a

Orleans, d. 1468, fransk fäl

herre, illegitim son till Ludvig a
Orleans. En av Karl VII:8 1

gaste anhängare under befriels

kriget mot engelsmännen, unde
stödde D. Jeanne d'Arc i henn
krigsföretag och lyckades seda

genom sina segrar driva

engelsmännen ur Frankrike oc

därigenom avsluta hundraårskr

gen. Från D. härstammade ätte

Longuevill e.

Duns Sco'tus, se S c o t u s.

Dunst, se HageL
Dunstan [d8'nnst8n], de

helige, f. omkr. 925, d. 98

angelsachsisk ärkebiskop, stat_

man, kom redan som barn till

konung Ethelstans hov i Wessex.

Efter dennes död (940) tvangs

D. genom rivalers avund att fly

men kom åter i ynnest och fick

SS. skattmästare stort politiskt

inflytande. Efter att ånyo vid

tronskifte hava varit fördriven i

två år, blev D. 959 slutligen ärke-

biskop i Canterbury. D. ivrade

för reformering av klostren och

för moraliskt och kulturellt hö-

jande av prästerskapet.

Duntrav, se Epilobium.

Du'o (ital., av lat. du'o, två),

se Duett.
Duodecima [-de'tjima] (ital.,

av lat. duo'decim, tolv), intervall

av tolv diatoniska tonsteg.

I
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Duodecima'lsystem, se Tal-
system.
Duode'num (av lat. duo'decim,

tolv), se Tarm.
Duode's (av lat. duo'decim,

tolv), se Bok sp. 196.

Duo'l (av lat. du'o, två), not-

grupp av tvemie noter av samma
tidsvärde, som mträda i stället

för tre noter av samma valör

(jfr Triol).

Dupanloup [dypaijlo'], Felix,
f. 1802, d. 1878, fransk prelat,

ibiskop i Orleans frän 1849. D.
kämpade för bevarandet av på-

vens världsliga makt och kyrkans
inflytande över undervisningen,

men uppträdde emot ofelbarhets-

iogmen. Under fransk-tyska kri-

t?et eggade han till energiskt mot-
stånd mot tyskarna. Led, av de-

mteradekammaren 1871—75.

Dupe'ra (fr. duper), lura, be-

Lraga.

Dupin [ dypä'i) ] , André
larie Jean Jacques, f.

783, d. 1865, fransk politiker,

eneralprokurator. Han grundla-
e efter Napoleons fall sitt rykte
Dm försvarsadvokat för ett fler-

il anklagade av kejsardömets
län. Deputerad 1827 var D. i

aer än 30 år en av de ledande
'beralerna. Störst var hans infly-

mde under Ludvig Filip, vars
onkandidatur han befrämjat.

Dupleix [dyplä'] , J o s e p h
rancois, f. 1697, d. 1763,

arkis, fransk kolonisatör, kom
'15 till de franska besittning-

na i Indien, över vilka han
'42 blev generalguvernör. Under
t österrikiska tronföljdskriget

740—48) utvidgade D. kriget
Han England och Frankrike
1 Indien, som han sökte lägga
ider franskt inflytande. Otill-

ckligt understödd från hemlan-
t, kunde han ej besegra Clive

J. Fr. Dupleix. Teckning av Sergent.

(se d. o.), som efter D:s hem-
kallande 1754 fördrev fransmän-
nen från Indien.

Duple'tt, se Dubblett.
Duplice'ra (av lat. du'plex,

dubbel), fördubbla, göra något
två gånger. — D u p 1 i' k, se

Keplik. — Duplika't, dub-

blett av avskrift. — D u p 1 i k a'-

tor, se Kopieringsappa-
rater.

Dupont [ lypå'i)], Pierre, f.

1821, d. 1870, fransk visdiktare

och vissångare. Hans första dik-

ter äro glada och okonstlade

skildringar av lantlivet; från

1848 blev han socialisternas

sångare, särskilt genom Chant
des ouvriers.

Du Pont de Nemours [dy-

på'i) da n8mo'r], Pierre Sa-
muel, f. 1739, d. 1817, fransk

publicist och nationalekonom,

tillhörande fysiokraternas krets.

Dupré [dypre']. 1. Guil-
laume D., f. omkr. 1576, d.

1643, fransk bildhuggare och me-
daljgravör. D. utförde en mängd
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Morgonen. Målning av Jules Dupré.

medaljer och mynt i en kraftfull,

av italiensk renässans påverkad
stil och är på detta område en
av Frankrikes främsta. — 2.

Jules D., f. 1811, d. 1889,

fransk landskapsmålare. D., som
tillhörde Barbizonskolan (se d.

c), var en glänsande kolorist

samt en utpräglad luft- och ljus-

målare. Hans landskap äro än
veka, idylliska stämningsbilder,

än kraftiga och upprörda skild-

ringar av oväder eller havet i

storm.

Du Puy [dypyi'], Édouard,
f. omkr. 1770, d. 1822, sångare
och kompositör av schweizisk

börd. D., som utbildats i Paris,

kom 1793 till Stockholm, där han
som konsertmästare vid hovka-
pellet och operasångare blev yt-

terst populär. Anklagad för att

ha sjungit revolutionära sånger,

utvisades D. 1799 och begav sig

till Köpenhamn, där han anställ-

des vid Det kongel. Teater. På
grund av ett förhållande till

prinsessan Charlotta Fredrika
(se Kristian VIII) utvisa-

des han 1809 även därifrån och
återvände till Stockholm, där han
blev hovkapellmästare.

Dupuy [dypyi'], franska poli-

tiker. 1. Jean D., f. 1844, d.

1919, var från 1888 (med ett kor-

tare uppehåll) chef för Frank-
rikes mest spridda tidning, Le
Petit Parisien, och valdes 1891

till senator. D. var 1899—1902,
1909—11, 1912—13 och 1914 mi-
nister samt 1917 medlem av
Painlevés ministär och krigskabi-

nettet. — 2. Alexandre
Charles D., f. 1851, d. 1923,

blev 1885 invald i deputerade-
kammaren och var 1893, 1894

—

95 och 1898—99 konseljpresident.

D. genomdrev under sin sista mi-

nistär, att Dreyfusprocessen åter-

upptogs för revision.

Duquesne [dykä'n], Abra-
ham, f. 1610, d. 1688, markis,
fransk sjöhjälte, deltog som
svensk skeppsmajor med utmär-
kelse i det svensk-danska kriget

1643—45. Under Ludvig XlVts
krig med Holland och dess allie-

rade 1672—78 slog han i grund
de spanska och holländska flot-

torna vid Syrakusa och Palermo c

1676. D. stärkte ytterligare i

Frankrikes maktställning på Me-
delhavet genom krigståg mot t

Barbareskstaterna (1683) och

mot Genua (1684).
,

Duquesnoy [dykänoa'], Frän-»

C o i s, i Italien kallad i h
Fiammingo (flamländaren),

f. 1594, d. 1643, flamländsk bild-|

huggare, verksam i Italien, hu-

vudsakligen som elfenbenssni-

dare, särskilt berömd för sina

barnframställningar. Hans stil,

är en klassicistiskt betonad bar

rock.

Dur (av lat. du'rus, hård),

i

se T o n a r t.



585 Durabel—Durham 586

Dura'bel (lat, dura'bilis, av

du'rus, hård), hållbar, varaktig.

Durae'us, Johannes, f.

1595 1. 1596, d. 1680, skotsk

presbyteriansk teolog, var en av
huvudpersonerna i sin tids syn-

kretistiska strävanden, arbetade

under hela sitt liv på, skilda håll

(bl. a. i Sverige 1636—38), på
förlikning mellan protestanterna,

ehuru med föga framgång.

Duran [dyra'g ] , Charles
Émile August e, kallade sig

Carolus-D., f. 1838, d. 1917,

: fransk målare. D. intog en mel-

;

lanställning mellan de akade-

miska och realistiska skolorna.

Han målade stora historiekompo-

sitioner men var framför allt en
betydande porträttör.

Durance [dyra'r)s], vänster-
I biflod till Khöne. Från D. ha letts

, flera bevattningskanaler genom
det vattenfattiga landskapet Pro-

vence. Längd 380 km. Flodområ-
!dets areal 13,400 kvkm.

Durand [dyra'!)], Auguste,
)f. 1830, d. 1909, fransk tonsät-

jtare, grundläggare av musikför-
laget Durand & fils i Paris.

IKänd som kompositör av tvenne
) mässor, en mängd kompositioner
för orgelharmonium, romanser
Dch danser.

Du'ra nece'ssitas, lat., den
lårda nödvändigheten.

Dura'ngo. 1. Stat i det inre
av Mexiko, till stor del uppfylld
IV berg, särskilt i v. delen, som
ifenomstrykes av västra Sierra
jVladre. N. delen är en delvis

ikenartad högslätt. I D. finnas
tora fyndigheter av silver-,

rnld-, koppar- och järnmalm.
!20,000 inv. — 2. Huvudstad i

). 1. 32,000 inv.

Durazzo [dora'ttso] (alb.

Murrest), hamnstad i Albanien,
id Adriatiska havet. D. var for-

om en betydande ort, varom tal-

rika ruiner vittna, men råkade
under den turkiska tiden (1501
—1912) i djupt förfaU. Bland
exportartiklarna märkas olja, trä

och frukt. 5,000 inv. — D. har
tidvis varit det självständiga
Albaniens huvudstad.

Durban [d8'b9n]. Port Na-
tal [påt n9tse'll], främsta hamn-
staden och huvudstad i provinsen
Natal, Sydafrikanska unionen,
belägen vid Indiska oceanen. An-
lagd 1834. D. är kolstation för

engelska flottan, har god hamn
samt järnvägsförbindelse såväl
med kustorterna i n. och s. som
med Pietermaritzburg. Valfångst-
station. 150,000 inv., därav
57,000 vita.

Durbar [d8'ba] (av pers. dar,

dörr, och 'bar, domstol), i Indien
namn på domstol 1. regering i in-

födingsstater samt på en större

officiell mottagning 1. praktfull

ceremoni.

Durchlaucht [do'r31aocht],

tysk furstetitel, som egentligen

blott tillkom kurfurstarna men
efter hand även alla medlemmar
av furstehus och icke regerande
furstar.

Durham [d9'rr8m]. 1. Grevskap
i n. England, vid Nordsjökusten.
Stora kolfält samt fyndigheter

av bly- och järnmalm, som givit

upphov till en betydande industri.

Bekant för sina hästar och sin

korthornsboskap. 945,000 inv. —
2. Huvudstad i D. 1, belägen vid

floden Wear, mest känd för sin

ståtliga katedral (påbörjad

1093), ett av de förnämsta min-
nesmärkena från den norman-
diska arkitekturens glanstid. Det
urspr. av Vilhelm Erövraren upp-
förda, på 1100-t. ombyggda slot-

tet tillhör nu D:s 1833 grundade
universitet, varav en avdelning
förlagts till Newcastle. I närhe-
ten kolgruvor. 18,000 inv.
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Katedralen i Durham. Interiör.

Durham [d8'rr8m], John
George Lambton, earl av
D., f. 1792, d. 1840, brittisk po-

litiker. 1813—28 underhusleda-
mot, ansluten till whigpartiet.
1830—33 medlem av lord Greys
ministär, hade han en betydande
andel i parlamentsreformens an-

tagande 1832. 1838 generalguver-
nör i Kanada (se d. o. Historia).

Durietz [dyrje'], Grégoire
Francois, f. 1606, d. 1682,

fransk läkare, inkallad till Sve-

rige 1642, livmedikus hos drott-

ning Kristina, en av stiftarna av
Collegium medicum.

Du'rio zibethi'nus, från in-

diska arkipelagen härstammande
träd (fam. Bombaca'ceae), vilket

odlas som fruktträd i flera tro-

piska länder. Frukterna, stora

som meloner, tätt besatta med
taggiga utskott, innehålla ett nä-

rande fruktkött; av kineser och
malajer skattas de högt trots sin

oangenäma lukt.

Durk. 1. Liggande timmerstock
mellan husknuten och fönster 1.

dörr 1. mellan tvenne fönster. —

2. Förvaringsrum på fästning 1.

på fartyg, t. ex. krutdurk. — 3.

Golvet närmast bottnen å båt 1.

fartyg.

Durk- (ty. dnrch), genom; an-

vändes i en del sammansättning-
ar: durkdriven, genomdra-
gen, full av, fullfjädrad, inpis-

kad; durkmarsch, genom-
marsch ; durkslag, grövre
blecksil.

Durka (ty. du/rchgehen, gå
igenom), skena.

Du'rmitor, se Balkanhalv-
ön sp. 1023.

Du'rra, se Andropogon.
Dur-Sjarrukin, se As syr i-

en sp. 773.

Dusch (fr. douche, av lat.

du'ctus, ledning), övergjutning
med vatten, frampressat under
visst tryck. D. kan vara kall,

tempererad, varm (upp till 42*)

1. omväxlande kall och varm
(skotsk D. ) . Strålduschen,

en 1—2 fingrar tjock stråle, an-

vändes antingen varm och under
svagare tryck som smärtstillande

(ofta i förening med massage)
eller kall för härdning 1. för att

framkalla reaktion (huvudsakli-

gen sammandragning av ytligt

liggande, förut vidgade blodkärl).

Huvud, maggrop och ryggrad

böra skyddas mot densamma.
Regnduschen, vid vilken vattnet

utströmmar genom en stril, an-

vändes för att framkalla reak-

tion efter varmbad samt som
renlighetsbad, särskilt vid skol-

och kasernbad. D. kan riktas upp-

ifrån, horisontalt (då ofta sam-
tidigt från alla håll : cirkel-
dusch) 1. nedifrån (sitt-
dusch).

Duse [do'se], Eleonora, f.

1859, 1880—94 gift Chechi,
italiensk skådespelerska, vid si-

dan av Sarah Bernhardt Europas
mest berömda skådespelerska vid
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Eleonora Duse.

1800-t:s slut, har firat sina

största triumfer i tragiska hjält-

inneroller, bl. a. i Dumas d. yrs
jKameliadamen, Ibsens Ett dock-

hem och ett flertal av d'Annun-
dos dramer. Med eget sällskap

lar hon företagit vidsträckta
urnéer och bl. a. gästat Stock-

lolm (1895 och 1906). Efter ett

|ångt uppehåll har hon 1923 åter

beträtt scenen.

Dusen, Per Karl Hj al-
nar, f. 1855, civilingenjör, bota-

list. D. har företagit vidsträckta
lotaniska forskningsresor till

Camerun (1890—92), Magalhäes-
änderna, s. Chile och Patago-
lien, Grönland (1899) samt Bra-
ilien (1901—04, 1908—12, 1914
-16). Var under åren 1901—04
nställd vid botaniska avdelning-
n av riksmuseet i Rio de Janei-
o. Sina rön har han nedlagt i

tt stort antal vetenskapliga av-

andlingar.

Dussek [do'sjäk], J o h a n n
^adislaus, f. 1761, d. 1812,
öhmisk tonsättare, en av sin

ids förnämsta klaverspelare, ut-

av talrika kompositioner, av
ilka de för piano (t. ex. La
msolation, skriven med anled-

ning av dementis död) länge

voro livligt uppskattade.

Dussin (fr. douzaine, ty. But-
zend, av lat. duo'decimy tolv),

tolv stycken. — I sammansätt-
ningar, SS. dussinvara, dussin-

poet, betyder D. medelmåttig, av
ringa värde.

Dusö'r (fr. douceur, ljuvhet),

belöning, gåva; drickspengar.

Dutrochet [dytråsje'], René
Henri Joachim, f. 1776, d.

1847, fransk läkare och växtfysio-

log, utförde de första noggranna
undersökningarna av osmotiska
fenomen hos växter (se Os-
mos); undersökte även växter-

nas andning.

Duumvi'rer (av lat. du'o, två,

och vir, man), tvåmän; namn på
tvenne romerska likställda äm-
betsmän, som förvaltade ett och
samma ämbete. Flera sådana fun-

nos; mest bekanta äro de D., som
stodo i spetsen för kommunens
finansförvaltning.

Duva, se Duvor.
Duvbo, municipalsamhälle in-

om Spånga skn, Sthlms 1., ej

långt från Stockholm—Västerås
—Bergslagens järnväg. 1,810 inv.

Duved, järnvägsstation samt
turist- och kurort i Äre skn,

Jämtl. 1., vid Äre älv, nedanför
Mullfjället. 3 km. v. om D. finnas

lämningarna efter en 1658 an-

lagd, sedermera raserad skans.

Där har rests ett monument över

de vid återtåget från Norge vin-

tern 1718—19 omkomna karoli-

nerna.

Duvfåglar, CoWmbae, en
ordn. Fåglar. Näbben är me-
delstor, rak, vid roten mjuk samt
försedd med en mjuk, ofta upp-
svälld hud, täckande övernäbbena
bas och vanl. bildande ett lock

över näsöppningarna. De korta
benen ha tre fria tår framåt och
en bakåt, alla i samma plan.



591 Duvkulla—Duvor 592

Duvor. Fr. v. skogsduva (längd 33 cm.), kronduva (längd 75 cm.) och turturduva
(längd 29 cm.).

Vingarna äro av medellängd, ofta

spetsiga. De flesta D. äro snabba
flygare. Skillnaden i fjäderdräkt

mellan könen är obetydlig. D.

leva i engifte. Äggen äro vanl. 2,

vita. Ungarna födas blinda och

nästan nakna samt livnäras

första tiden av en mjölklik,

tjockflytande avsöndring från de

pariga krävorna hos båda för-

äldrarna. Lätet är kuttrande.

D. livnära sig av frön och andra
vegetabilier, leva par- 1. flockvis

i närheten av skogstrakter samt
träffas i alla världsdelar. Till D.

höra duvor, tandduva och Didi-

dae (se dessa ord).

Duvkulla 1. sjustjärna,
Trienta'lis europae'a, låg ört

(fam. Primula'ceae) med bladen

huvudsakligen i stjälkens topp

samt vita, stjärnformiga blom-

mor på långa skaft från blad-

vecken. Allmän i våra skogsmar-

ker. Blommar på försommaren.

Duvlins, se V i c i a.

Duvnäs, gods i Nacka skn,

Sthlms 1., vid Skurusund. En stor

del av D. har bebyggts med villa-

lägenheter, villasamhället Salt-

sjö-Duvnäs, med station vid

Stockholm—Saltsjöns järnväg.

Duvor, Columhi'dae, en fam.

Duvfåglar med två i Sverige

häckande arter. Hos duvsläktet,

Colu'7riba, äro tarserna upptill

fjäderklädda; nedannämnda,
vilda D. äro i huvudsak blågråa

med metallskimrande halsfjäd-

rar. Ringduvan, Columha
palu'm'bus, har rödgrått bröst,

(hos äldre individer) en vit fläck

på halssidorna samt vingens

framkant delvis vit. Längd 43

cm. Europa, n. Afrika, s.v. Asien;

i Sverige till s. Västerbotten.

Flyttfågel. Bygger (vanl. i barr-

skog) bo av kvistar. Skogs-
L blåduvan, Columha oe^nas,

skiljer sig från föreg. huvudsak-

ligen genom svarta fläckar på
vingen samt saknad av vitt på
vingkanten. Europa, n. Afrika,

s.v. Asien; i Sverige, där den är

den allmännaste arten, ung. tiU

s. Hälsingland. Flyttfågel. Häc-

kar i lövskog i ihåliga träd.

Klippduvan, Columha Wvia,

har vit övergump (föreg. art hai

grå) samt två svarta tvärband

över vingen. Längd 36 cm. Den

häckar i klippor, ruiner m. m.

och finnes vild i Medelhavslän-

derna, Asien, Skottland samt på

Orkney- och Färöarna. Arten är

stamform för t a m d u v a n, som

uppträder i en mängd till form

och färg skilda raser, av vilka

brevduvan på grund av sin

vana att alltid återvända till

hemorten av människan begag-

nats till befordrande av skrift-

liga underrättelser, ofta på foto-

grafisk väg förminskade och

överförda på tunt papper, För-j

vildade tamduvor få en fjäder-f
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dräkt påmiimande om klippdu-

vans. — Hos turturduvsläktet,
' Tu'rtwrf eaknar tarsen fjMrar.

Vanliga turturduvan, Tur-

tu/r twrtti/r, med brun rygg, svagt

vinröd färg på hals och bröst

samt vit buk, finns i v. Asien,

n. Afrika och stora delar av Eu-

ropa, i Sverige endast tillfälligt-

vis. — Den nordamerikanska
vandringsduvan, Ectopi's-

tes migrato'ritLS, skifferblå med
rödgrå imdersida, uppträdde förr

i oerhörda mängder och har fått

sitt namn genom sina av närings-

brist föranledda vidsträckta

vandringar. — F. ö. må nämnas

j
den genom en halskrage av för-

;
längda fjädrar karaktäriserade

kragduvan, Caloe'nas nico-

ba'rica, från öarna utanför s.ö.

Asien, samt kronduvan,
Goura corona'ta, från Nya Gui-

nea, kännetecknad av en uppres-

bar fjäderbuske på huvudet.

Dux, lat., hövding, anförare i

krig; senare högsta adelstitel,

motsvarande sv. hertig, fr. duc,

ital. duca, eng. duke; sv. titeln

jarl återgavs även med D. —
Mus. Se F u g a.

Dux [doks], Claire, f. 1866,

tysk sångerska (sopran), har
varit engagerad vid operan i Ber-

lin, I^Ietropolitanoperan i New
York och Covent Garden i Lon-
'don. Gästspelade på Operan i

Stockholm 1919 och gav konser-

ter där s. å. och 1920.

Dvala, sömnliknande tillstånd

med försvagat 1. upphävt med-
vetande och nedsatt retbarhet,

förorsakas av förgiftningar, sjuk-

iom, förestående död. En sär-

ställning intar den av hypnos
framkallade D.

Dvina, Norra Dvina, flod

n. Ryssland, bildad av källflo-

ierna Suhona och Vytjegda och
atmynnande i Vita havet. Nära

mynningen ligger staden Arhan-
gelsk. D. är i mycket stor ut-

sträckning segelbar och står i

kanalförbindelse med Neva och
Volga. Flodområdets areal upp-
går till 365,000 kvkm. Jfr D ii n a.

Dvinsk, se Diinaburg.
Dvorak [dvå'5ak] , A n t o n i n,

f. 1841, d. 1904, tjeckisk tonsät-

tare, lärare vid konservatoriet i

Prag 1890—92 och från 1895, vid

National Conservatory i New
York 1892—95. D:s produktion
omfattar symfonier, ouvertyrer,

rapsodier, högt uppskattad kam-
marmusik samt operor.

dwt, förk. av pennyweight (d

förk. för penny), engelskt vikt-

mått, 1,55 2 gr.

Dw-ton, av eng. dead weighty

se Dödvikt.
Dvärg, individ, vars kropps-

höjd på grund av tidigt inträtt

avbrott i skelettets längdtillväxt

avsevärt understiger det för ra-

sen normala. För indoeuropéer
kan den övre höjdgränsen för

D. sättas vid c:a 110—120 cm.
Äkta dvärgväxt torde bero på
rubbning av inre sekretionen,

framför allt sköldkörtelns. Dy-
lika D. äro sterila, varför egen-

skapen ej är ärftlig. De kunna
vara väl proportionerade (den

minsta kända var 82 cm, lång)

1. ha utseendet av ett barn, med
stort huvud och korta ben. Pato-

logisk dvärgväxt beror på med-

födda 1. tidigt förvärvade sjuk-

domar, SS. rachitis, kretinism.

Dvärgag, se Cyperus.
Dvärgfolk, gemensam benäm-

ning på kortväxta folkraser, som
i nutiden bebo spridda trak-

ter, huvudsakligen i Afrika och

Asien. Som egentliga D. bruka
räknas endast sådana stammar,
inom vilka männen i regel icke

nå över 150 cm:s längd. De mest
kända D. torde vara de afrikan-
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•'T^Tf

Prins "Wilhelm bland afrikanska dvärgar,
Kongo.

ska dvärgarna, som i mindre hor-

der bo i det ekvatoriala Afrikas
urskogar. I Asien bebo småväxta
negritostammar spridda områden
i det inre av Sunda-öarna, Filip-

pinerna, Nya Guinea och Ma-
lackahalvön samt på Andamaner-
na, varjämte uppgifter finnas om
tillvaron av f. ö. okända D. i

Bortre Indiska halvöns bergstrak-

ter. Likaledes finnas meddelan-
den om D. i Amasonflodens övre

område i Syd-Amerika. — Alla

D. befinna sig på ett mycket
primitivt kulturstadium; de liv-

nära sig genom jakt (ofta med
förgiftade pilar eller med blåsrör)

och fiske, av vilda frukter, ägg,
fågelungar, insekter m. m. Fast
bosättning förekommer knappast
bland D. De gå i allmänhet full-

ständigt nakna. — Utom de

egentliga D. finnas på skilda håll

dvärgartade raser, som antropo-

logiskt och kulturellt stå D. nära.

Hit höra de nu nästan utdöda
buskmännen i Syd-Afrika och

weddafolket på Ceylon. Även
polarfolken såväl i gamla som
nya världen (lappar, samojeder,

tjuktjer, eskimåer m. fl.) samt

Eldslandets indianer (alokoloup,

yahgan) utmärka sig genom sin

ringa kroppslängd. Deras kultu-

rella nivå är dock ofta betydligt

högre. Mycket småväxta äro även
ainus, resterna av de japanska
öarnas befolkning. — Arkeolo-
giska undersökningar utvisa, att

D. fordom haft betydligt större

utbredning än i våra dagar; läm-
ningar av mycket småväxta män-
niskor ha flerstädes i Europa
och Nord-Amerika anträffats i

förhistoriska gravfält. Förmod-
ligen äro D. att anse som resterna

av äldre folkskikt, som av yngre,

starkare och mera storvuxna ra-

ser trängts undan dels till den
bebodda världens ogästvänliga

utkanter, dels till de tropiska

urskogarnas gömslen.

Dvärgmyskdjur, Tragu'lidae,

en fam., bildande en egen grupp,

Traguloi'dea, av små, ursprung-
liga, hornlösa, rådjurslika I disa-
lar e, som förr ansetts närbe-

släktade med myskhjortar (där-

av namnet; myskkörtlar saknas
hos D.). Sidotårna äro fullstän-

digt utvecklade, bladmagen är

rudimentär, moderkakan diffus.

Hos äldre hanar skjuta överkä-

kens hörntänder fram som betar.

Afrika, Asien. Släktet Tra/gulus

från Främre och Bortre Indien,

Stora Sundaöarna och Filippi-*

nerna är bäst känt genom den

rödaktigt gulbruna, ovan mör-

Dvärgmyskdjur. Kantjil. Kroppslängd
41 cm.; höjd över manken 20 cm.

II
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Japanskt dvärgträd (släktet Citrus).

käre, under vita k a n t j i' 1 e n,

Tragulus ka'nchil, en av de
minsta av alla idisslare.

Dvärgpalmen, Chamae'rops
Ml'milis, en intill c:a 4 m. hög
palm, den enda som är inhemsk
i Europa, förekommer i Medel-

,havsländerna upp till Nizza. Od-
las i växthus och boningsrum.
'Bladen äro solfjäderlika. Av blad-

fibrerna framställas vegeta-
biliskt tagel.

Dvärgrost, se Rostsvam-
a r.

Dvärgträd, genom otillräcklig

läring uppkomna dvärgformer av
:räd, förekomma i naturen men
ippdragas även för prydnads-
Hndamål (särskilt i Japan), var-
yid man utväljer de minsta fröna
)ch sedan svälter och beskär plan-
erna 1. företager ympningar.
Alan kan sålunda erhålla t. ex.

.)arrträd, som trots hög ålder

I

'50—100 år) ej äro större, än
)mkr. ^/2 m. Genom ympning på
toucin, paradisäppleträd, kvitten
. d. kan man åstadkomma dvärg-
"rmer av äpple- och päronträd.

Dylika D. bliva ej särdeles gamla
men lämna frukt betydligt tidi-

gare än vanliga fruktträd.

Dy, kemiskt tecken för en
atom dysprosium.

Dy, jordslag, huvudsakligen
bildat av utfällda humusämnen
och multnade växtdelar, avsätter

sig på bottnen av skogstjärnar

och bäckar i sumpmarker. D.

förmultnar lätt, sedan den ut-

satts för luftens sönderdelande
inverkan och bildar i regel en

god mulljord. Den kan stundom
innehålla för växterna giftiga

ämnen, ss. järn- och lerjords-

sulfat, vilka dock småningom
oskadliggöras genom luftens in-

verkan samt om man påför kalk.

D. ingår i rätt stor mängd i

bränntorv. Som täckningsmedel

för kompost och som inbland-

ning i gödsel är D. mycket vär-

defull samt utgör, påförd mull-

fattiga jordar, ett utmärkt jord-

förbättringsmedel.

Dya'logus creatura'rum mo-
raliza'tus, "djursamtal med mo-
raliska kommentarer", en didak-

tisk skrift, tr. i Sthlm dec. 1483

av Joh. Snell, länge ansedd som
den svenska boktryckarkonstens

första verk. Numera har emeller-

tid I. Collijn anträffat ett frag-

ment av en av Snell tryckt la-

tinsk grammatika, Magi'ster quae
pars, som torde vara av något
tidigare datum (hösten 1483). D.

föreligger nu i sex kända ex.,

därav ett fullständigt (i Kungl.
Bibi.), innehållande 122 dialoger

med träsnitt.

Dyas, se Permiska for-
mationen.
Dybböl, socken i Sönderborg

amt, Danmark, vid Alssund. D.
är bekant genom de strider, som
utkämpades där under de dansk-
tyska krigen 1848—50 och 1864.

Under det första anlades vid
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bron till Sönderborg på Als ett

brohuvud, som på grund av sitt

utmärkta strategiska läge 1861
förstärktes genom en rad skan-
sar. Dessa voro delvis ofullbor-

dade, då den danska armén efter

sin reträtt från Danevirke fat-

tade posto där (1864). Efter ett

förintande bombardemang gingo
preussarna till storms, intogo
skansarna och drevo danskarna
över till Als.

Dybeck, Richard, f. 1811,
d. 1877, fomforskare och folklo-

rist, ägnade sig åt upptecknandet
av runinskrifter, gamla sägner
och folkmelodier, vilka han publi-

cerade i den av honom utgivna
tidskriften Runa. D. är mest
känd SS. författare till Du gamla,
du fria.

Diiben, svenska adelsätter,

härstammande från en tysk bor-

garsläkt genom den inflyttade

musikern Anders D., d. 1662,

och hans son Gustav D., d.

1690, sin tids främste konst-

musiker i Sverige. Dennes barn
adlades och stiftade fyra olika

ätter, varav blott en fortlever,

adlad 1707 och friherrlig 1719.

Av barnen märkes Emerentia
v. D., f. 1669, d. 1743, drottning
Ulrika Eleonora d. yrs kammar-
fröken och tillgivna väninna,
samt Joakim v. D., f. 1671, d.

1730, frih., riksråd 1727 och un-
der sina sista år Horns inflytelse-

rikaste medhjälpare i rådet. Hans
brorson, frih. Joakim v. D.,

f. 1708, d. 1786, anslöt sig på
1750-t. till hovpartiet men över-

gick till mössorna. Riksråd 1766—69, samt en tid 1772, då han
till statsvälvningen även var
kanslipresident. Den äldsta ätte-

grenen utdog med frih. Gustav
Vilhelm Johan v. D., f.

1822, d. 1892, läkare och prof.

vid Karolinska institutet. Han

Johanne Dybwad. Målning av Carl
Larsson.

är mest känd som forsknings-

[

resande. Hans färd till Lappland
resulterade i det etnografiska
praktverket Lappland och Lap-
parne (1872).

Dyblad, Hydro'charis woVsimIj
ra'nae, en vattenväxt (fam. Hy-i\

drocharita'ceae) med flytande,'

njurlika, rosettställda blad och
vita, tretaliga blommor. Vatten-
samlingar i s. och mell. Sverige.

|

Dyborre, se V a 1 1 e n a 1 o e.

Dy'bwad, J o h a n n e, f.j

J u e 1 1, f. 1867, norsk skådespe
lerska. D., som sedan 1899 till

hört Nationalteatret i Kristia'

nia, räknas som den norska
scenens främsta kvinnliga kraft.

Hon är en mångsidigt begåvad
och fantasifull skådespelerska

;

särskilt har hon framträtt i er

mängd Ibsen- och Björnsonpjäser.

Hon har även visat sig äga be-

tydande instruktörs- och regis-

sörsbegåvning. På sina nordiska

turnéer har D. besökt Stockholm,

Du'cher, Karl Gustav, f,

1663, d. 1732, greve, riksråd, fält-

marskalk, deltog i Karl XII:

g
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och Stenbocks fälttåg och hörde
till dem, som efter konungens död
1718 ivrigast arbetade på enväl-

dets avskaffande och riksdagens
rätt att bestämma tronföljden.

Skicklig partipolitiker, förstod

D. att knyta förbindelser med de

olika partier, som kämpade om
makten. En tid var han en av
holsteinska partiets le-

dare; även efter dettas fall lyc-

kades han behålla sitt inflytande.

van Dyck [fann dajk], Ja-
kob, f. 1567, d. 1631, diplomat
av holländsk börd, burggreve i

Göteborg 1626. D. var från 1607
sysselsatt med att knyta ett för-

bund mellan Sverige, Holland
och Frankrike och avslöt 1614
ett svenskt-holländskt förbund.

Under slutet av sitt liv arbetade
D. såsom det nyanlagda Göte-

borgs förste styresman på denna
stads utveckling.

van Dyck [fann dajk], An-
ton, f. 1599, d. 1641, flam-
ländsk målare, mästare och med-
lem av Antwerpens Lukasgille

1618, sannolikt redan dessför-

innan medhjälpare i Rubens'

ijälvporträtt. Målning av Anton van
Dyck.

Vila på flykten till Egypten. Målning
av Anton, van Dyck.

verkstad, företog 1620 en resa

till England och 1621—27 en
eller flera resor till Italien, var-

vid han bl. a. besökte Genua,
där han blev porträttmålaren på
modet. 1632 kallades han av Karl
I till London, utnämndes till hov-

målare och adlades. 1640—41 be-

sökte han Antwerpen och Paris,

återvände sedan till London och
dog där. I sin konst utgår D.
från Rubens, om vilken hans ung-
domsarbeten i hög grad påminna,
men han mottog även starka in-

tryck av Tizian och skapade på
denna grundval sin egen stil,

mera raffinerat elegant och ari-

stokratiskt förfinad, men också
blodlösare och sentimentalare än
föregångarnas. Han målade äm-
nen ur Bibeln och helgonlegenden

men var i främsta rummet por-

trättör. Samtidens mäktige täv-

lade om att få sina porträtt må-
lade av honom, och med hjälp av
skickliga lärjungar lyckades han
uppnå en makalös produktivitet.

Till de förnämsta av hans por-

trätt höra de av Karl I (se ill.

till d. o.) och dennes barn samt
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längd, medelsoldygnet,
räknat från midnatt till midnatt.
— Tiden för jordens rotation ett

varv kallas stj ärndygn, eme-

dan stjärnorna efter förloppet av

detta D. befinna sig i samma läge

i förhållande till en observations-

orts meridian och horisont.

Stjärndygnet är 3 min. 56 sek.

kortare än medelsoldygnet på
grund av solens skenbara förflytt-

ning bland stjärnorna. Jfr Tid
och Tidsekvation.

Drottning Henrietta av England. Mål-
ning av Anton van Dyck.

av medlemmar av den engelska

aristokratin. I Nat. mus. repre-

senteras han av ett ungdomsar-
bete, Den helige Hieronymus. Ett

stort antal av hans porträtt re-

producerades, delvis av hans egen

hand, i etsningar och koppar-

stick, som utgåvos första gången
1636 och äro kända under namnet
"van Dycks ikonografi".

D. Y. G. (Den yngre gubben),

radikal, socialt verksam student-

förening vid Lunds universitet,

stiftad 1896 som fortsättning av

den 1884—93 existerande D. U.

G. (Den unge gubben) . D. har till-

sammans med föreningen Labo-

remus i Uppsala 1908—16 utgi-

vit D. Y. G.-Laboremus' skrift-

serie samt även på andra sätt

verkat för folkupplysning (före-

läsningar m. m.).

Dygn. Tiden från sann middag
till sann middag (se d. o.) kallas

sant soldygn. Emedan solens

skenbara rörelse icke är fullt lik-

formig i ekliptikans olika delar,

varierar längden av detta D. Som
borgerligt tidsmått användes där-

för det sanna soldygnets medel-

Dygnsmedium, d y g n s m e -

deltal, dagsmedium, dags-
medeltal, medelvärdet för ett

dygn av med täta, jämna tids-

intervaller (t. ex. timobservatio-

ner) eller med självregistrerande
instrument kontinuerligt gjorda

iakttagelser över ett väderleks-

element (temperatur, vindstyrka,

vindriktning, lufttryck, luftfuk-

tighet m. m.). Ur D. för de olika

dygnen beräknas sedan månads-
media, årsmedia, årstidsmedia

m. fl. värden, som karaktärisera

ett områdes klimat.

Dygnsvariation, daglig
variation, dagligperiod,
den förändring hos ett väderleks-

element, som äger rum under

loppet av ett dygn. Undersöker

man under en längre tid (helst

under åratal) ett dylikt element

(lufttemperatur, lufttryck, luftt

fuktighet, vindstyrka o. d.) ge-

nom täta observationer (t. ex.

varje timme) 1. kontinuerligt

medelst självregistrerande instru-

ment, finner man, att dygnets

medelkurva får ett mycket be-

stämt förlopp med en övre och

en undre kulmination. D. beror

närmast av solens skenbara rö-

relse över himmelen. Temperatu-

ren får sålunda sin övre kulmina-

tionspunkt (högsta temperatur-

graden) efter middagstiden och

sin undre kulminationspunkt
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(lägsta temperaturgraden) något
före soluppgången. D. är under
året mest regelbunden i trakterna
mellan vändkretsarna, där skill-

naden mellan årstiderna är obe-
tydlig, men är alltmer oregelbun-
den mot polartrakterna. D. har
stor betydelse för karaktärise-
ringen av ett områdes klimattyp.

Du'hring, Eugen, f. 1833, d.

1921, tysk filosof och national-
ekonom, närmast positivist, rykt-
bar för polemik mot Helmholtz
och andra Berlinprofessorer.
Bland hans talrika skrifter mär-
kas Natiirliche Dialektik samt
det prisbelönta verket Kritische
Geschichte der allgemeinen Prin-
cipien der Mechanik (1873).

Dyhrssen, Alfred, f. 1862,
tysk gynekolog, uppfinnare av det
|vaginala kejsarsnittet 1896.

Dykandsläktet, Ny'roca, ett

släkte av underfamiljen Dyk-
änder med näbb längre än tår-
sen, bredare vid spetsen än vid
roten och med näbbnageln mind-
re än halva näbbspetsen. Flytt-
fåglar. Fridlysta. Brunanden,
Vyroca feri'na, har askgrå ving-
pegel. Hanen har i vårdräkt hu-
niå och hals rödbruna, nedre de-
en av halsen, krävtrakt, över-

nimp och stjärttäckare svarta,

ygg och sidor vattrade av vitt

ch gråsvart samt undersida vit,

unand. Hane 1 vårdräkt. Längd 46 cm.

Vigg. Hane i vårdräkt. Längd 4i cm.

bakåt med mörk vattring. I som-
mardräkt liknar den honan, som
är mera helt brunaktig med mörk-
brun rygg. Ägg 8—13, ljust gul-
gröna. Gamla världen. Eätt all-

män i insjöar i ö. Sverige, norrut
till Uppland. Viggen, Nyroca
fuWgula, har vit vingspegel. Ha-
nen har i vårdräkt lång nack-
tofs, liksom huvud, hals och
krävtrakt violettglänsande svart.
Rygg brunsvart med fin vitaktig
pudring. Under vit. I sommar-
dräkt liknar han mera honan,
hos vilken nacktofsen är obetyd-
lig, huvud, hals, rygg och sidor
brunsvarta, undersida vitaktig
med små bruna fläckar. Ägg 8

—

10, ljust grågröna. N. och mell.
Europa och Asien; häckar vid
sötvatten i n. Sverige, utefter
östersjökusten, på Öland och
Gottland samt i en del insjöar i

s. Sverige. Till D. hör bl. a. även
berganden.

Dykare, DyWscidae, en fam.
skalbaggar med oval, svart, kull-

rig kropp, årlika, hårfransade,
plattade bakben och tråd- 1.

borstlika antenner. D., som leva
i grunda vattensamlingar med
rik växtlighet, måste då och då
upp till vattenytan för att andas
1. förnya det luftförråd, som för-

varas under vingarna. De äro
glupska rovdjur och leva av små
vattendjur, en del t. o. m. av små
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Dykare (t. h.) med larv (t. v.).

fiskar. Av de talrika svenska ar-

terna må nämnas DyWscus mar-
gina'lis, en stor (30—35 mm.),
olivgrön form med halssköld och
täckvingar gulkantade.

Dykaresjuka. Efter arbete på
10 m:s eller större djup få dyka-
re ofta stickningar och klåda i

huden, vilka dock lätt botas ge-

nom ingnidning med kamfersprit.
Vida farligare äro följderna av
en alltför snabb uppstigning och
därav förorsakad hastig tryck-

minskning. En meters stigning
per minut är maximum. Följder

av en alltför hastig uppstigning
från större djup äro öronvärk och
dövhet, blödningar och förlam-
ning; ofta träffas dykaren strax
efter uppstigningen av hjärtför-

lamning, varav döden följer.

Dykarklocka, se D y k e r i.

Dykda'lb (fr. duc d'Albe,

efter uppfinnaren, hertigen av
Alba), en över vattenytan nående
pelare, bestående av i sjöbottnen
nedslagna pålar, sammanhållna
av järnband. Användes bl. a. till

förtöjning av fartyg.

Dykeri. En människa kan ej

utan särskilda anordningar för

lufttillförsel uppehålla sig under
vattenytan längre tid än ett par
minuter. För arbeten, som kräva
längre uppehåll, konstruerades
redan i forntiden dykarkloc-
k a n, ett klockformigt, nedtill

öppet kärl, som nedsänktes i vatt-

net, varvid den i klockan för-

tätade luften utestängde vattnet

och tillät arbetare att inuti kloc-

kan utföra arbeten. Konstruktio-
nen föll sedan i glömska till bör-

jan av 1500-t. men har från den-

na tid undergått fortskridande
förbättringar. Klockor av bety-

dande dimensioner med plats för

ett helt arbetslag och utrustade
med anordningar för förnyande
av luften, med telefon och verk-

tyg, användas numera ofta vid

byggnadsarbeten under vatten.

För att bereda dykaren större

rörlighet uppfanns omkr. 1800
dykardräkten, som i sin

vanliga form består av en i ett

enda stycke tillverkad dräkt av
vattentätt tyg, tätt åtslutande

omkring handlederna, över huvu-
det bäres en mot dräkten fast-

ekruvad hjälm med ett antal

glasförsedda öppningar jämte
luftslang och ventil för bort-

ledande av förbrukad luft. Dess-

utom brukar hjälmen förses med
telefon 1. talslang. Den dykaren
medelst pump tillförda luftmäng-

den uppgår till 60 1. per minut

-f- 6 1. för varje meters vatten-

djup. För att ge dykaren lämplig

vikt förses skodonen med tjocka

sulor av bly; dessutom finnas på
bröstplåten krokar, i vilka man
kan hänga blytackor. En dykare
måste vara mycket varmt klädd,

enär temperaturen på större djup

ej överstiger 4** C. Luftpmnparna
äro visserligen dimensionerade
för 80 a 100 m., men dykare ut-

härda vanligen ej större djup än

40 a 50 m. I klart vatten kan en

dykare i allmänhet reda sig utan'

extra belysning på 40 m:s djup;

för andra fall användas elektrisk

strålkastare. — Nyare dykarut-

rustningar sakna luftledning och

pump. I en korg på ryggen bär

dykaren stålcylindrar, fyllda med
komprimerad syrgas, och ' kalk-
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patroner absorbera den utandade
kolsyran. En regulator ombesör-
jer andningsluftens förnyande

och cirkulation. Enda förbindelse

med servisen ovan vattnet är dä
telefonkabeln 1. talslangen. Dyk-
ningstiden kan utsträckas till 2 ä
3 timmar, risken att avslita luft-

slangen är borta, och pimipnings-

personalen inbesparas. — Dykeri-

rörelse idkades i Sverige av pri-

vilegierade sällskap till 1831; se-

dan dess är rörelsen fri. Bland
firmor, som i större utsträckning
idka D., märkes Bärgnings- och
dykeri a. b. Neptun.

Dykänder, FuliguWnae, en
underfam. Andfåglar. Näbb-
nagel smalare än den breda näb-

ben, övernäbben omsluter under-
näbben. Baktån med bred hud-
flik, Yttertån ungefär av mellan-

tåns längd. Tarsen kortare än
mellantån utan klo. Skickliga dy-

kare; leva huvudsakligen av vat-

tendjur och -växter. Ungarna
vårdas endast av modern. Alla
världsdelar. Till D. höra bl. a.

alfågel, alförrädare, knipa, dyk-
and-, ejder- och svärtesläktet (se

_dessa ord).

Dylta, bruksegendom i Ax-
jergs skn, Örebro 1. Vid D. anla-

des i slutet av 1500-1, ett svavel-

)ruk, som hämtade malm ur när-
iggande gruvor. Bruket, som äg-

des av kronan till 1654, var förr

len mycket betydande anläggning;

numera bedrives endast någon
rödfärgsfabrikation.

Dymling, träplugg, vanl. av
gran 1. annat segt träslag, till

förbindning av timmer.

Dymmelonsdag, onsdagen i

påskveckan. Jfr Askonsdag.
Dymmelveckan, påskveckan.

Uttrycket härlett av de träkläp-

par (isl. dymhill), som fordom
användes under denna vecka för

att dämpa ljudet i kyrkkloc-
korna.

Dyn (av grek. dy'namis,
kraft), enhet för kraft i abso-

luta måttsystemet; den kraft-

som åt massan 1 gr. ger accelera-

tionen 1 cm./sek-\

DU'na, Västra Dvina,
lett. Daugava, flod i v. Ryss-
land och Lettland, upprinner

på Valdaihöjden och mynnar i

Rigabukten av Östersjön. Bland
bifloder märkas från vänster
Ulla och från höger Evst. Genom
Beresinakanalen står D. i förbin-

delse med Dnjeprs biflod Bere-

sina, och planer ha varit å

bane att förbinda D. med Dnjepr
genom en stor kanal, som skulle

tillåta fri trafik även för större

fartyg mellan Östersjön och

Svarta havet. Vid D. ligga stä-

derna Vitebsk, Diinaburg samt
nära mynningen Riga och dennas
hamnstad Diinamiinde. Huvudflo-
dens längd är omkring 1,000 km.
och flodområdets areal c:a 85,000
kvkm. — De tyska operationerna
i Kurland sommaren 1915 i sam-
band med Polens erövring hejda-

des i stort sett längs D. mellan
Diinaburg och Riga. Ryssarna be-

höllo rymliga brohuvud s. om
sagda städer. Sept. 1917 övergick

general v. Hutier med en tysk

armé D. vid tjxkull. Striderna

ledde omedelbart till Rigas in-

tagande och studerades inom de

allierades generalstaber såsom
exempel å nya tyska principer för

ett anfalls utförande.

Diinaburg, lett. Daugavpils,

ry. Dvinsk, befäst stad i Lettland

vid mell. Diina. D. är en viktig

järnvägsknut och har stor han-

del, särskilt med spannmål och

lantbruksprodukter samt trä-

varor. 35,000 inv. — Ehuru hotat

av tyskarna redan 1915 under

BO. — L e X. III.
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striderna vid Diina (se d. o.), in-

togs D. först febr. 1918.

Dynami'k (av grek. dy'namis,

kraft), läran om kroppars rörelse

under inflytande av på dem ver-

kande krafter. Vätskors och ga-

sers D. kallas hydrodyna-
m i k, resp. aerodynamik.
Jfr Mekanik. — Dyna'-
m i s k, själwerkande, växlande
i styrka.

Dynami'sm (av grek. dy'na-

mis, kraft) betecknar som filoso-

fisk term en ståndpunkt, vilken

uppfattar verkligheten såsom
konstituerad av kraftfyllda fak-

torer, t. ex. av psykiska "ato-

mer" av den typ, som möter i

Leibniz' (se d. o.) monadlära
eller i Lotzes (se d. o.), E. v.

Hartmanns (se d. o.) och Wundts
(se d. o.) teorier om materiens

väsen. Dynamiska teorier av

icke-atomistisk typ möta t. ex.

hos Schelling och Schopenhauer.

Jfr E n e r g e t i k.

Dynami't (av grek. dy'namis,

kraft), se Sprängämnen. —
Dynamit a' rd, person, som i

attentats- 1. annat brottsligt

syfte använder dynamit.

Dy'namomaskin (av grek.

dy'namis, kraft), maskin, som
medelst elektromagnetisk induk-

tion förvandlar mekanisk energi

till elektrisk 1. omvänt. Med D.

förstås alltså såväl elektriska ge-

neratorer som motorer. Jfr

Elektriska maskiner.
Dynamome'ter (av grek. rfi/'-

namis, kraft, och me*rei'w, mäta),

apparat för uppmätning av kraf-

ter eller det mekaniska arbete,

dessa krafter uträtta. För upp-

mätning av kraften brukas oftast

fj äderdynamometrar,
hos vilka fjäderns formföränd-

ring åstadkommer utslag å en vi-

sare, som rör sig över en empi-

riskt graderad skala. I det fall

att kraften är variabel, svänger
visaren fram och tillbaka, vilket

medför svårigheter vid ayläsning-

en. Man gör därför ofta D. sj älv-

registrerande, d. v. s. visaren för-

ses med ett skrivstift, som på en
framglidande pappersremsa ritar

ett diagram över kraftens stor-

lek under observationstiden. T o -

t a 1 i s e r a n d e D. är en appa-

rat, som automatiskt multipli-

cerar kraften med vägelementet
och som alltså registrerar det

mekaniska arbetet. För uppmät-
ning av en maskins effekt, an-

vändes oftast bromsdyna-
mom e t e r, bestående av en

back- och bandbroms, som ligger

an mot en bromsskiva, fastkilad

på maskinaxeln. Bromsen belas-

tas med vikter, och av dess mo-
ment på maskinaxeln kan maski-

nens effekt vid ett visst varvtal

beräknas.

Diinamiinde, ry. Ust-Dvinsk,

Kigas hamnstad, belägen vid

Diinas utlopp i Rigabukten.

Dynasti' (grek. dynastei'a,

härskarmakt), härskarätt; adj.

d y n a' s t i s k.

Dyner, långsträckta kullar av

lös, fin sand (flygsand), hop-

drivna av vinden. Kullarnas

Dyner å Gotska Sandön. Läsidan.
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längdaxel är vanligen vinkelrät

mot den förhärskande vindrikt-

ningen. Lovartsidan har mindre

lutning än läsidan. D. förflytta

sig ("vandra") under årens lopp

därigenom, att vinden för med
sig sand från lovartsidan och

avlagrar den på läsidan. — D.

förekomma allmänt i sandöknar

samt ofta vid havskuster, t. ex.

på Jyllands västkust, där de

benämnas "klitter", mera sällan

i andra trakter och då av ringa

utbredning. D:s höjd uppgår i

regel till några 10-tal meter

men kan i Afrikas och Asiens

ökentrakter bli avsevärt större,

upp till 200 m. Inom odlade om-
råden innebär D:s vandring en

stor fara för andra markslag, som
begravas imder sandmassorna, och

för skogen, som helt förkväves

och dödas. I Danmark ha även

kyrkor och människoboningar,

som anlagts för nära flygsands-

områden, inbäddats i sanden och

först efter långa tider åter fram-

trätt på D:s lovartsida såsom

ruiner, sedan sanden vandrat över

dem. För att råda bot mot denna

fara har man numera i kultur-

trakter börjat "binda" D. genom

Dyner å Gotska Sandön. Lovartsidan.

Dyngbaggar. T. v. en art Aphodius. —
T. h. en tordyvel.

plantering med högväxta gräs
eller skog. På svenskt område
förekomma D. dels på Gotska
Sandön, dels vid skånska och hal-

ländska kusterna, överallt dock i

ringa utsträckning. Under istiden

bildades D. i vissa trakter av Sve-
rige, där smältälvarna från in-

landsisen avlagrade större sand-
massor. Det märkligaste av dessa
gamla, nu av naturlig skogsväxt
bundna dynlandskap har en areal

av omkr. 100 kvkm. och är be-

läget v. om Orsasjön i Dalarna.

Dyngbaggar, Coprophagi'nae,
en underfam. Bladhorning-
a r, vilka i regel leva av exkre-

menter. Egentliga D., släk-

tet Apho'dius, omfattar flera i

Sverige vanliga, små (2—13

mm.) arter. Äggen läggas direkt

i kreatursspillning (jfr nedan).
Tordyvlar, släktet Geotru'-

peSj omfattar 5 svenska arter,

den största mätande upp till 24
mm. i längd, alla glänsande,

mörkfärgade. De gräva under
spillningshögar vertikala gångar,

i vilka äggen läggas (ett i varje

gång), varpå röret fylles med
färsk spillning. Till D. hör bl. a.

även heliga pillerbaggen
(se d. o.).

Dyning, vågrörelse på havs-

ytan, som brukar följa efter en

storm 1. förebåda en sådan.

Dii'nkirchen, seDunkerque.
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Självporträtt. Målning av Albrecht
Diirer. Miinchen.

Dynt, se Binnikemaskar.
Dynas, sågverk i Gudmundrå

skn, Västern orrl. 1. Tillhör Dy-
näs a. b., Väja, grundat 1896,

vilket dessutom äger sågverk, sul-

fatfabrik och pappersbruk vid

Väja i Ytterlännäs skn, Väster-

norrl. 1.

van Dii'ren, Adam, tysk ar-

kitekt och bildhuggare, byggde
1499—1506 Glimmingehus i Skå-
ne (se ill. till Borg sp. 319),

arbetade 1513—27 vid Lunds
domkyrka och uppförde 1521 ett

kapell i Stockholms Storkyrka.

Bland hans skulpturer märkas
gravmonumentet över ärkebiskop

Birger Gunnarsson i Lunds dom-
kyrkas krypta (1512), allegoriska

reliefer på brunnskaret därstädes

och på en kolonnbas i Storkyr-

kan.

Dii'rer, Albrecht, f. 1471,

d. 1528, tysk konstnär, verksam
i Niirnberg. Av sin fader utbildad

i guldsmedsyrket, kom han 1486

i lära hos målaren M. Wolgemut.

1490—94 gjorde han vidsträckta
studieresor, varunder han mot-
tog starka intryck, bl. a. av
Schongauers konst. 1495 besökte

han Nord-Italien, där han sär-

skilt påverkades av Mantegna.
Efter återkomsten tiU Niirnberg
ägnade han sig i främsta riun-

met åt träsnitts- och koppar-
stickskonsten. 1498 utgav han
träsnittsserien Apokalypsen (se

ill, till Apokalyps), vars av
en visionär fantasi burna bilder

med ens gjorde honom berömd.
Han målade också landskap och
porträtt (självporträtt 1498,

Madrid, och 1500, Miinchen).
1505—07 besökte han Venedig.
Både hans teckning och hans
färg vunno här i fyllighet och
skönhet; han studerade också
perspektiv- och proportionslära.

Eedan i Venedig utförde D. altar-

målningen Rosenkransfesten (nu

i Prag) ; hemkommen målade
han flera andra större arbeten av

religiös karaktär (De tio tusendes

martyriumy 1508, Treenigheten,

"AUerheiligenhild", 1511, bägge i

Hieronymus. Kopparstick av Albrecht

Diirer.
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Wien, m. fl.) men också porträtt;

dessutom utförde han koppar-

stick (bl. a. den s. k. Koppar-
stickspassionen, 1507—13, de tre

"mästarbladen" Riddaren, döden

och djävulen, 1513, Eieronymus
och Mela/ncholia, 1514), och trä-

snitt (Den stora passionen och

Marias liv, bå-da fullbordade 1511

men påbörjade långt tidigare, Den
lilla passionen, 1509—11, m. m.).

Även som etsare försökte han sig.

För kejsar Maximilian, av vilken

han från 1515 åtnjöt ett årligt

underhåll, utförde han ett fler-

tal arbeten, av vilka de märk-
ligaste äro hans randteckningar i

kejsarens bönbok (nu i Miinchen).

1520—21 gjorde D. en resa till

Nederländerna, av vars konst han
mottog starka intryck. I Niirn-

berg målade han under de föl-

jande åren i en alltmera mognad
och uttrycksfull stil sina bästa

porträtt (bl. a. Eieronymus Holz-

schuher, 1526, Berlin) samt de

två storslagna målningarna med

Johannes och Petrus, Markus och Pau-
lus. Mklningar av Albrecht Diirer.

Kristus som Smärtornas man. (Titel-

blad till Den stora passionen.) Träsnitt
av Albrecht Diirer.

Johannes och Petrus, Markus
och Paulus (1526, Miinchen).
— Allvarlig, djupsinnig och fan-

tasirik, ständigt i utveckling,

ständigt studerande naturen —
som särskilt hans många utom-
ordentliga teckningar visa — är
D. en av alla tiders största

konstnärer. Framför allt är han
en av den grafiska konstens stor-

män. Han var också livligt in-

tresserad av konstens teoretiska

sida och utgav flera skrifter i

hithörande ämnen.

Dyrholar, Portland, "dörr-

kullama", Islands sydligaste

udde, som på två ställen av havs-

vågorna portformigt genombru-
tits.

v. Diiring, Johan Kristo-
fer, f. 1695, d. 1759, greve,

fältmarskalk, av tysk börd. D.
deltog i Karl Xllts krig och ut-

märkte sig vid Stralsund och i

Norge. Han blev en ivrig parti-

politiker, övergick 1739 från

hatt- till mösspartiet, var en av

dettas främsta krafter under

1740-t., slöt sig 1751 till hovpar-

tiet men övergick efter fyra år

åter till hattarna.
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Diisseldorf. Konstakademin.

Dyrssen, till Sverige på 1800-t.

inflyttad holsteinsk släkt, 1.

Gerhard D., f. 1854, lands-

hövding i Värml. 1. 1901—21.
D,, som först var sjöofficer, var
1898—1901 sjöminister. — 2.

Wilhelm t)., f. 1858, den
föreg:s broder, amiral, inspektör
för flottans övningar till sjöss

1904—16, sjöminister .1906—07.
D. var under unionskrisen 1905
befälhavare för den vid väst-

kusten sammandragna kustflot-

tan. Han har varit ivrig före-

språkare för F-båten och gjort

betydande insatser för höjande
av flottans stridsduglighet. —
3. Gustaf D., f. 1858, den
föregrs tvillingbroder, viceamiral,

chef för marinförvaltningen 1910
—20, led. av ett flertal sjömili-

tära utredningar. Avgick liksom
D. 2 ur aktiv tjänst 1923.

Dyrtid, tid av höga priser. D.
kan bero på varuknapphet 1.

penningöverflöd 1. bådadera. Se
Prisstegring. — Dyr-
tidstillägg, se Lön.

Dyrön, Stora D., ö i Bohus-
län s. om Tjörn. Fiskehamn.

Dys-, grek. prefix med bety-

delse av svårighet, brist 1. smärta,

överhuvud felaktighet, återfinnes

i många sjukdomsnamn, ss. d y s -

fagi' (av grek. fag^'n, äta),

svårighet att svälja, d y s m e -

norré (av grek. men, månad,
och rein, flyta), smärtsam regle-

ring, dyspeps i' (av grek.

pe'ptein, smälta), försvårad mat-
smältning, etc. — Dysenteri'
(av grek. e'nteron, tarm), se

Rödsot. — Dyskrasi' (av
grek. kra'sis, blandning), dålig

sammansättning av kroppens
vätskor, enl. äldre uppfattning
en viktig sjukdomsorsak.

Dii'sseldorf, stad i Rhenpro-
vinsen, Preussen, på högra Rhen-
stranden inom Ruhr-distriktet.

D. består av en äldre stad med
trånga gator och åldriga bygg-

nader samt ett antal nyare stads-

delar, tillkomna huvudsakligen

.

efter industrins uppblomstring.

I D. finnes en berömd konstaka-

demi, som även spelat en roll i

den svenska konsthistorien (se

Diisseldorfskolan). I våra

dagar är D. i främsta rummet i

en industristad med stor järn-

och textilindustri, bryggerier,

brännerier m. m. Fem bangårdar.

Flodfart på Rhen. över denna

flod leder vid D. en väldig

spannbro med befäst brohuvud.

410,000 inv. — D., som blev stad

1288, var residens för hertigarna
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av Berg till 1609. Efter växlande

öden blev D. 1806 huvudstad i

det napoleonska etorhertigdömet

Berg, som 1815 uppgick i Preus-

sen.

' Diisseldorfskolan, en grupp
svenska målare, som på 1850

—

70-t. studerade vid konstakademin
i Diisseldorf och för längre 1. kor-

tare tid slogo sig ned där. De
målade framför allt folkscener,

interiörer av bond- och fiskar-

stugor o. s. v. Utmärkande för

skolan är det berättande, anek-

dotiska elementet. Till dess främ-

sta medlemmar hörde A. Jern-

berg, K. D'Uncker, B. Norden-
berg, F. Fagerlin och V. Wal-
lander.

Dyti'scus, se Dykare.
DyVeke, hoU. "lilla duva", f.

1491, d. 1517, Kristian II :s

älskarinna, dotter till S i g b r i t

W i 1 1 u m s d a 1 1 e r (se d. o.).

D:s öden ha behandlats av dra-

matiker och skalder, bl. a.

Drachmann (Dyvekes Sange med
musik av P. A. Heise).

Dyvelsträck (av ä. nsv. dyvél,

djävul, och träck), Gu'mini re'-

sina A'sa foe'tida, förr använt
medel mot nervsjukdomar, sär-

skilt hysteri. D. utgöres av
mjölksaft från de persiska örterna
FeWula A'sa foe'tida och FeWula
na'rthex (fam. UmhelWferae) och
har fått sitt namn på grund av
den stinkande, lökliknande lukten
och den vidriga smaken.

Dyvika (hoU. deuvik, tunn-
tapp), propp, som tätar det hål
i bottnen på småbåtar, genom
vilket vatten uttappas vid upp-
hissande 1. uppdragning på land.
D., som består av en träplugg 1.

en vingskruv, skall enligt lag
finnas till ett antal av två i

varje livbåt.

Dzierzon [ajä'rsån], Jo-
hann, f. 1811, d. 1906, tysk ka-

tolsk präst, biodlare, upptäckte
partenogenesen hos bin.

Då, se G a 1 e o p s i 8.

Dådra, CameWna saWva, ort

(fam. Cruci'ferae) med ljusgula

blommor, tämligen vanligt ogräs

på åkrar. Odlas stundom för sina
frön, ur vilka pressas olja.

Dådran, kapellförs. tiU Rätt-
vik (se d. o.).

Dåliga tider, se Konjunk-
turväxlingar.

Dån, se Galeopsis.
Dåre, Dårhus, se Sinnes-

sjukdomar och Hospital.
Däck (eng. deck, tak, betäck-

ning). Skeppsh. Den del av ett

fartyg, som utgör vattentät be-

gränsning uppåt och avdelar far-

tyget i horisontala rum. Ju större

fartyget är, dess flera D. har det

i allmänhet, men även stora en-

däckare förekomma. Lastångare
äro vanligen enkeldäckade (eng.

single deck

)

; över huvuddäc-
ket finnes dock ofta ett

skyddsdäck (shelter- 1. aw-
ningdeck). I fartyg för stycke-

godslast finnes i allmänhet även
ett undre D. {lower deck). Ocean-
gående ångare ha ofta ett 10-tal

D. — D. äro i allmänhet samman-
hängande från för till akter men
kunna avbrytas av nedsänk-
ningar, brunnar. Är förliga D.

kort, kallas det hack, är akter-

däcket kort, kallas det poop;
längre akterdäck kallas raised

quarter deck. — Det översta vat-

tentäta D. avser att hindra vat-

ten att intränga i rummen,
övriga D. äro inlagda av håll-

fasthetsskäl 1. för stuvning av
last. Mindre fartyg (under 60 m.
längd) erfordra vanligen blott

trädäck, större däremot ståldäck.

D. utföras på småbåtar av spän-

tad tunn furu, som klädes med
segelduk 1. drives, på större båtar

av smala med drevnåt försedda
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däcksplank av furu, pitchpine 1.

teak. Finare båtar ha D. av
whitepine, ek 1. mahogny. Däcks-
plankornas ändar bordvarts stöta

mot rannstensvinkeln, stringer-

vinkeln 1. skarndäcksplan-
k a n, som ofta är av teak 1. ma-
hogny. Däcksplankorna läggas

vanligen parallellt med mid-
skeppslinjen eller ock jämnlöpan-
de med reling och skarndäck.

Järn- och ståldäck äro starka

men hala att röra sig på och

samla fukt på undersidan. På
passagerarfartyg beklädas de

med trä 1. korkmatta. Järndäck
läggas i långskeppsgående stråk

på klink, med ytter- och inner-

liggare eller jogglas. Däcken
skyddas mot rost genom insmörj-

ning med linolja, slussing oil o, d.,

samt mönjemålas, där ingen nöt-

ning förekommer. — Fortsk. Se
Pneumatiska hjulringar,

Däckel, detsamma som Dec-

kel.

Däckning, en metod att me-
delst tvättning befria kristaller

från vidhängande moderlut. Till

tvättvätska användes antingen
rent vatten 1. mättad lösning av
det ämne, som skall tvättas. D.

begagnas till olika ändamål i

sockerfabrikationen.

Däcksbalkar, balkar, som upp-
bära däck å ett fartyg. D. löpa

tvärskepps och äro antingen av
trä 1. stål. De äro ej raka utan
göras med en däcksbalks-
b u k t uppåt, utgörande Vas—Vso
av fartygets bredd midskepps,
för att vatten skall kunna rinna

av. Trädäcksbalkar äro vanligen

av ek, ha rektangulär sektion

och äro ställda på högkant.

Järnbalkar utföras vanligen av
bulbjärn, vinkeljärn, T -järn, n-
järn, Z-järn, I-balkar 1. upp-
byggas av flera järn. D. an-

bringas ofta endast å vartannat

spant. Intill luckor, master o. d.

läggas särskilt kraftiga D. —
Däcksbalksbrickor, tri-

angelformade plåtar, som för-

binda spanten med däcksbalkarna
å järnfartyg. — Däcksbalks-
k n ä, motsvarande förbindning å
träfartyg. Härtill användes an-

tingen krumt vuxet ekträ 1. smid-
da järnknän. — Däcksbalks-
vagare, å träfartyg de tim-

mer, som uppbära ändarna av

däcksbalkarna och äro bultade

till dessa och till bordläggningen
från för till akter. Däcksbalk-
ändama äro ofta infällda i vä-

garen.

Däcksbeslag benämnas pollare,

halkipar, knåpar, krysshult o. d.,

som fästas till däck och begagnas
till beläggande 1. förande av för-

töjningsändar 1. löpande gods till

riggen.

Däcksförbindningar, grova
förstärkningstimmer, som läggas

under däck för förstärkning vid

master, stävar, luckor, kappar o.d.

Däckslast, gods, som stuvas

ovanpå däck 1. i rum, ej liggande

inom fartygets spantresning. D.

bör ordentligt stuvas och surras,

så att den ej kan förskjuta sig

vid fartygets krängningar. D.

får ej på något sätt hindra na-

vigationen. Trämassa är synner-

ligen farlig som däckslast.

Högsta tillåtna D. av trä är 2,2

m. (furuvirke).

Däckspump, hand- 1. ångpump,
som lämnar vatten till spolning

av däcket, till eldsläckning o. d.

Däcksstöttor, stöttor, vanl. av

rundjärn 1. rör, som anbringas

under däcksbalkarna i en 1. flera

rader för att stötta upp däck.

Förr anbragtes en stötta under

varje balk; numera sättas D. pS

stort avstånd från varandra och

fästas under däck till en lång-

skeppsgående balk, g i r d e r,
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Bom upptager trycket och för-

delar det på D.

Däckstringer, smala plåtar,

som ligga på och äro nitade till

däcksbalkändarna mot fartygs-

sidan. Utmed luckor och kappar
läggas även stringerplåtar, s. k.

Bträckband, till förstärk-

ning av trädäck.

Dädesjö, socken i Kronob. 1.,

jämte Herråkra pastorat i Växjö
stift, 1,620 inv. — D : s 1907 av

staten övertagna och restaure-

rade ödekyrka är en liten ro-

mansk byggnad, varav endast

långhuset kvarstår, sedan kor

och absid vid den nya kyrkans
uppförande på 1790-t. nedrivits.

Dess målade trätak med bibliska

scener och figurer inom rundlar

härrör från tiden omkr. 1300 och

är ett av den medeltida målar-

konstens märkligaste monument i

vårt land.

Däggdjur, Mamma'lia', en

klass likvarma (se Kropps-
värme), vanl. hårbeklädda
Ryggradsdjur, som andas
med lungor, ha dubbelt, fullstän-

digt blodomlopp, kärnlösa röda
blodkroppar, 4-rummigt hjärta

samt (undantag: val- och siren-

djur) fyra extremiteter (se d. o.).

Andningsrörelserna ske med till-

Detalj av taket i Dädesjö odekyrka.

De viktigaste inälvorna hos ett dägg-
djur (kanin): a luftstrupe, c hjärta,
d lever, e magsäck, g grovtarm, h
blindtarm, i maskformlga bihanget, k
njure, 1 urinledare, m urinblåsa, n ägg-
stock, o äggledare, p livmoder, r lunga,

s tunntarm, t ändtarm.

hjälp av ett mellangärde. Under-
käksbenen leda direkt mot tin-

ningbenen, kraniet medelst 2 led-

knappar mot första halskotan
(atlas) (se vidare Skelett och
Kranium). I regel utvecklas

endast 1—2 tandgenerationer (se

Tänder). Dts ställning som de
högst utvecklade av alla djur
markeras bl. a. av den starka ut-

vecklingen av hjärnan (se d. o.)

samt fostrets intima förbindelse

(undantag: kloakdjur) med mo-
derdjuret (se Fosterutveck-
ling); amnion och allantois

finnas, moderkaka hos flertalet

(se A p 1 a c en t a 1 i a). D. föda

ungar (undantag: kloakdjur),

som näras av sekret från mjölk-
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körtlar. (Se f. ö. olika kropps-
delar och organ.) — D. äro land-

djur 1. sekundärt anpassade för

liv i vatten (val-, siren-, säldjur)

1. luft (fladdermöss). — De
äldsta fossila D. tillhöra grup-
pen Miiltituhercula'ta och ha an-

träflFats i lager från övre trias.

Talrika bli D. dock först i

tertiär. Nu levande arter upp-
träda först i diluvium. — D. in-

delas i underklasserna Monotre'-

mata (kloakdjur), Marsupia'lia

(pungdjur) och Monode'lphia,

den senare ytterligare indelad i

ordningarna : insektätare, flad-

dermöss, gnagare, Edenta'ta no-

rna'rtlira, Edentata xena'rtlira,

rov-, val-, hov- och sirendjur

samt Prima'tes.

Däld, liten dal.

Dämman, fyr utanför Mönster-
ås i n. delen av Kalmar sund.

Dämmare, anordning på mu-
sikinstrument, varigenom tonens
styrka nedsättes. D. består på
stråkinstrument av en kamlik-

nande anordning (sordin), som
sättes över strängarna vid stal-

let, varigenom strängsvängning-

arnas överförande till resonans-

bottnen hindras. På bleckblås-

instrument insattes i ljudtratten

en genomborrad träkägla, på
träblåsinstrument fuktig bomull

1. svamp. Pukor dämmas genom
att övertäcka dem med en duk
1. beröra skinnet med handen;
trummor "förstämmas" genom
att ett stycke kläde inlägges mel-

lan skinnet och tarmsträngarna.

Se även Piano.
Dämning, förfarande, som till-

gripas, då blåsningen i en mas-
ugn för en tid skall upphöra.
Gäller D. blott en kortare tid,

avstänges blästern och täppas
alla öppningar i masugnsstället,

varjämte uppsättningsmålet över-

täckes. Gäller D. en längre tid

(dagar eller veckor), göras först

tomsättningar (bestående av en-

bart kol), varefter blåses, tills

tomsättningarna nedkomma till

formnivån, varefter öppningarna
täppas.

Dänningelanda, socken i Kro-
nob. 1., jämte Vederslöv pastorat
i Växjö stift. 250 inv.

Däubler [ då'jbler ] , T h e o -

dor, f. 1876, tysk författare. D.
är en av de främsta representan-
terna för den expressionistiska

riktningen inom modern tysk lit-

teratur. Hans huvudverk är epo-

set Das Nordlicht (1910).

DäVert (eng. davit), vid re-

lingen å fartyg anbragt anord-

ning för upphissning, resp. fir-

ning av båtar 1. ankare. D. kan
svängas (brassas) i hylsor,

dävertskor, anbragta å däc-

ket. En nyare typ, W e 1 i n d ä

v e r t e n, vindas ut med hjälp

av ett skruvhjul, som ingriper i

ett kugghjulssegment.

Döbattang, svensk form för

Deux-battants.

v. Döbeln, Georg Karl, f.

1758, d. 1820, frih., generallöjt-

nant. D. gick 1781 i fransk krigs-

tjänst och deltog med utmärkelse
i striderna mot engelsmännen i

Georg^ Karl v. Döbeln. Litografi av

O. Cardon.
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Indien, återvände 1788 till Sve-

rige och erhöll i ryska kriget

ett muskötsår i pannan, vilket

han sedermera nödgades täcka

med en svart bindel. Vid krigs-

utbrottet 1808 var D. chef för

Nylands regemente och utnämn-
des kort därpå till brigadchef.

Som sådan deltog han i striderna

vid Siikajoki och Lappo och hem-
förde själv segern vid Kauhajoki.

Ehuru försvagad av sjukdom,

vann han 13 sept. 1808 en seger

vid Jutas, som räddade den reti-

rerande hären från att kringrän-

nas. Förgäves yrkade D. nu

på en mera offensiv krigföring.

Kort därpå blev han utnämnd
till befälhavare och vice lands-

hövding på Åland, som han ener-

giskt försvarade men tvangs att

utrymma inför den ryska över-

makten. Då ryska trupper i mars
1809 landstigit i Eoslagen, lyc-

kades D. genom löfte om .freds-

underhandlingars inledande för-

må dessa till återtåg. Härefter
sändes D. till fronten i Väster-

botten och förmådde genom en
fördelaktig konvention även de
norska trupperna att utrymma
Jämtland. D. deltog sedan un-

der Karl Johan i kriget mot
Napoleon 1813, men impulsiv som
han var, gjorde han sig skyldig

till insubordination och dömdes
av krigsrätt till döden. Han benå-

dades dock med en kortare tids

fängelse och fick behålla sina

militära värdigheter. D-.s i Krigs-

arkivet förvarade omfattande an-

teckningar och korrespondens ha
stort historiskt värde. En för-

teckning utgavs i arkivets Med-
délcmden, III, 1923.

Dö'bereiner [-ajner], Johann
Wolf g an g, f. 1780, d. 1849,

tysk kemist, professor i Jena, var
den förste som sökte indela de ke-

miska elementen i grupper efter

Döden avsågar livsträdet. Kalkmålning
i Teusta kyrka. Uppland.

deras atomvikter. Han uppfann
även det s. k. Döbereinerska eld-

donet (se Elddon).
Död. Fysiol. T>. är det defini-

tiva upphörandet av en orga-

nisms ämnesomsättning (jfr d.

o.). "Naturlig" D. orsakas sällan

av ålderdomsavtyning, mara's-
mus senVlis, utan vanligen av
sjukdom, våldsam D. av yttre

1. inre våld. Individen överleves

emellertid normalt och till en
viss tid av de mindre enheter,

varav den är uppbyggd. På expe-

rimentell väg kan denna tid un-
der vissa omständigheter avse-

värt förlängas. Sålunda har t. ex.

från människokroppen lösgjorda

celler kunnat hållas vid liv i åra-

tal (se C a r r e 1) ; ett kanin-
hjärta, som genomspolas av lämp-
lig vätska, äger förmåga att sam-
mandraga sig under många tim-

mar efter djurets död. Dödsögon-
blicket för en människa anges ge-

nom hjärtslagens upphörande.
Andningen har upphört redan nå-

got förut, övriga dödstecken äro
avkylning till det omgivande me-
diets temperatur, intorkning
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Dödens triumf. Detalj av fresk i Campo Santo 1 Pisa.

[Ögats hornhinna grumlas och
skrynklas ("ögat är brustet")],

uppkomst av likblånader på
nedåt belägna kroppsdelar samt
inträdande av likstelhet, i det

att musklerna hårdna genom att

deras äggvita stelnar inom 6—12

timmar, varpå de emellertid åter

lösa sig efter något dygn. Säk-

raste tecken på död är organis-

mens sönderfallande i sina enkla

kemiska beståndsdelar, d. v. s.

förruttnelsen, som hos människan

Harpyor. Detaljer från Harpyamonu-
mentet 1 Xantos.

först ger sig tillkänna som grön-

färgning ovan ljumskarna och
därifrån utbreder sig över hela

buken och övriga delar av liket.

Endast under vissa omständig-
heter inträder icke förruttnelse.

SS. vid den döda organismens in-

frysning (mammut i Sibiriens

tundra) 1. förvaring i konserve-

rande vätskor. Jfr Dödlig-
hetsstatistik, Liv och

Skendöd. — Konsth. D., som i

folktron ofta uppfattas som ett

personligt väsen, framställes i

konsten under olika former. Den
antika personifikationen av D.,

hos grekerna en gud, Ta'natos

(se d. c), vanligen framställd

som en skön, stundom bevingad

yngling med omvänd fackla, hos

romarna en gudinna, De'a mors,

bär rent mänskliga drag. Äldre

dödsgudomligheter voro de be-

vingade, svarta och skräckinja-

gande harpyorna, som på D:8
vägnar avhämtade de onda män-
niskorna. Medeltiden upptog från
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antiken dels Tanatosgestalten,

dels den fladdermössvingade,

kvinnliga dödsdemonen (så t. ex.

i den bekanta målningen Dödens
triumf i Campo Santo i Pisa,

1300-t.), men man började också

beteckna D. med ett skelett

1. ett i upplösning statt lik,

en skepnad, som först vanligen

nyttjades till att framställa den
enskilda döda människan (så re-

dan under antiken) men snart

(under 1200-t.) kom i allmänt
bruk som dödssymbol. Under se-

nare medeltiden är denna bild av
D. den enda brukliga; den fram-
ställer i regel D. som ett illa-

sinnat, listigt och gycklande
spöke, ofta beväpnat med lie 1.

spjut, som i sin strid med män-
niskan alltid behåller segern. De
bl. a. genom pestens härjningar

aktualiserade föreställningarna

om den onda, bråda döden, som
tog människan oförberedd från

hennes syndiga liv, ha varit den
förnämsta orsaken till att denna
form blev så vanlig. Under re-

nässansen återvände man till den

^

fiWdaren och Döden. Träsnitt av Hans
Holbein d. y.

Dödsgenius. Detalj från Svante Baners
gravvård. Danderyd.

antika ynglinga- 1. barngestalten

med omvänd fackla 1. liknande
symboler. Senare har man än an-

slutit sig härtill, än (särskilt

under 1600-t. och 1800-t.) givit

D. den senmedeltida skelett- 1.

kadaverskepnaden, ofta liebeväp-

nad. Jfr Dödsdansen.
Döda havet, avloppslös salt-

sjö i s.ö. Palestina, upptagande
djupaste delen av al-Ghors för-

kastningssänka. D. har en nord-

sydlig längdutsträckning av 76
km. och en största bredd av 16

km. Areal 1,120 kvkm. Vatten-
ståndet växlar betydligt, men
medelvattenytan anses ligga 394
m. under världshavets nivå, var-

igenom D. blir jordens djupaste
depression (se d. o.). Största lo-

dade djupet är 399 m. Genom
halvön al-Lisan avdelas s. delen,

som är mycket grund, såsom ett

särskilt bäcken. I övrigt sakna
stränderna rikare utbildning. D.
mottager ett större tillopp, floden

Jordan, samt en del bergbäckar
från de höglända trakterna i ö.

och v. Salthalten (huvudsakligen
magnesiumklorid) uppgår vid
ytan till nära 22 % och till-

tar mot bottnen (omkr. 28 %).
Omgivningarna förete i form av
svavel- och asfaltavlagringar,

vilka även torde täcka sjöbott-

nen, spår av vulkanisk verksam-
het, varjämte jordskalv ofta före-

komma. Trakten närmast D. är
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Döda havet.

Ökenartad, och på grund av den
stora salthalten hyser D. varken
fauna 1. flora. Fordom har D:s
yta intagit en betydligt högre
nivå (högsta nivellerade strand-
terrassen ligger 426 m. över nuv.
vattenytan) och haft större ut-

bredning. D:s omgivningar voro
denna tid fruktbara och befol-

kade.

Dödande, se Mortifika-
t i o n.

Dödbränning, alltför stark
upphettning av ett ämne, var-
igenom detta förlorar de egen-
skaper, man genom upphettning-
en velat erhålla. Dödbränd kalk
släckes ej i vatten; dödbränd
gips hårdnar ej med vatten.

Döderhult, socken i Kalmar 1.,

pastorat i Växjö stift. 4,885 inv.

Döderhultaren, se Peters-
son, A. K.

Döderhultsvik, se Oskars-
hamn.
Dödfödd benämnes en utan liv

framfödd avkomma, vare sig dö-

den inträtt före 1. under förloss-

ningen. Benämningen användes
dock endast om ett så utvecklat
barn, att det kunnat bli vid liv,

således ett minst 7 månader gam-
malt foster (jfr Missfall).
Hos människan är dödsorsaken
ofta syfilis hos föräldrarna, ägg-
vitesjuka hos modern, navel-

strängsomslingring hos barnet.

Under förlossningen är vanl.

bäckenförträngning, blödning 1.

navelsträngframfall egentliga

dödsorsaken. I Sverige beräknas
25 D. per 1,000 förlossningar.

Dödförklaring, av domstol
efter ansökan avgiven förklaring,

att en försvunnen person skall

anses för död (borgerlig död).

Eätt till ansökan om D. tillkom-

mer personer, som på grund av
arv eller testamente skulle ha
rätt till den försvunnes kvarlå-

tenskap, om han verkligen av-

lidit. Efter ansökan skall dom-
stolen bereda vissa den försvunne
närstående personer tillfälle att

yttra sig och därefter i Post- och
inrikestidningar införa tre annon-
ser efter honom, med en månads
uppehåll mellan varje. Om den
försvunne efter tredje annonsens
införande ej låter höra av sig,

utfärdas efter ännu ett års

väntetid på förnyad ansökan den
önskade D. D. kan icke sökas
förrän 20 år efter den tidpunkt,

då den försvunne veterligen sist

var vid liv. Är det känt, att han
varit i livsfara, eller skulle han
ha uppnått 90 år, om han levat,

kan väntetiden förkortas till fem
år. Vet man, att han levat till

högre ålder än 85 år, antages han
ha levat ytterligare 5 år. D.-

skapar blott en presumtion, att

personen avlidit å viss tid. Be-
finnes han sedermera vid liv, har
han sina rättigheter kvar. Upp-
täckes det, att han dött å annan
dag än den presumerade, skall

vederbörlig rättelse ske i de
dispositioner med avseende på
arvet, som föranletts av D. —
Dessa bestämmelser, som återfin-

nas i en kungl. förordning av 27

nov. 1854 och egentligen endast

avse förmögenhetsrättsliga för-

hållanden, ha i praxis även vun-
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Dödlighetskurvor för män (t. v.) och kvinnor (t. h.) åren 1901—10. (Siffrorna i

de lodräta raderna beteckna mortalitetskoefficienten, i de vågräta ålder.)

nit tillämpning på familjerätts-

liga, så att efter en persons död-

förklarande den efterlevande ma-
ken kan ingå nytt äktenskap.
Dock kan den efterlevande maken
erhålla tillåtelse till orngifte

utan att behöva avvakta D., om
den bortovarandes vistelseort är
okänd och man icke känner, hu-
ruvida han (hon) under de tre se-

naste åren varit vid liv. Återkom-
mer han (hon), dömes till åter-

gång av det senare äktenskapet.

Dödgrävare, se Skinnar-
baggar.
Dödgång, den rörelse en

maskin utför, innan maskinkraf-
ten hinner överföras till alla

maskindelar; beror på glapprum
mellan delarna.

Död hand, se Main morte.
Dödkött, svallkött, den

svampiga vävnad, som i stället
för ärrbildning, ofta växer upp ur
variga sår och fördröjer läk-
ningen. Brännes med lapispenna.

Dödlighetsstatistik 1. m o r -

talitetsstatistik, den
gren av statistiken, som med led-

ning av de data, befolkningsstati-

stiken lämnar, vill beräkna död-

ligheten och dess förhållande till

kön, ålder, civilstånd, yrke, döds-

orsak m. m. D. har stor praktisk
betydelse, särskilt för livförsäk-

ringsväsendet. — Som mått för

dödligheten brukar användas
dödsrisken 1. mortali-
tetskoefficienten (i Voo)>
varmed förstås det beräknade an-

talet personer bland 1,000 i ett

visst åldersår inträdande, som
inom årets förlopp avlida. Nedan-
stående tabell anger dödsrisken
för män (m.) och för kvinnor
(kv.) vart tionde åldersår i Sve-
rige (S.), Tyskland (T.) och Eng-
land (E.) under tiden 1901—10.

8. T. E.

Ålder m. kV. m. kv. m. kv.
92,6 76,0 202,3 170,s 144,3 117,4

10 3,2 3,2 2,4 2,6 1,8 2,0

20 6,4 5,3 5,0 4,2 3,8 3,2

30 6,0 6,1 5,6 6,0 5,7 4,8

40 7,6 7,0 9,2 7,7 9,3 7,7

50 11,2 9,1 16,9 11,3 16,6 12,7

60 20,7 16,6 32,6 24,7 32,6 25,4

70 46,4 40,3 69,4 62,1 67,x 56,4

80 120,8 109,s 157,9 146,5 141,6 124,3

90 287,0 252,7 320,0 295,7 295,7 257,8

Under de första levnadsåren.
framför allt under de första lev-

nadsmånaderna, är dödsrisken
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stor. Den avtar dock hastigt och
når sitt minimum för åldrar mel-

lan 10 och 15 år. Därefter plägar

den öka ytterst långsamt för att

efter 40- å 50-årsåldern stiga allt

hastigare. Dödsrisken är i all-

mänhet större för män än för

kvinnor, större för stads- än för

landsbefolkning (i synnerhet
förr), större för ogifta (utom för

yngre kvinnor) än för gifta. (Jfr

omstående diagram.) Särskilt ut-

präglat är sistnämnda förhållan-

de för mannen; i Sverige är för

vissa åldrar den ogifte mannens
dödsrisk inemot dubbla den gifte

mannens. — Se vidare Befolk-
ningsstatistik. — Med an-

vändande av talen för dödsrisken
upprättas dödlighetsta-
beller, vilka läggas till grund
för de försäkringstekniska beräk-

ningarna inom livförsäkringsvä-

sendet.

Dödlighetstabell, se Död-
lighetsstatistik.

Död mans hand. 1. Se M a i n
morte. — 2. Se Octacti
n i a r i a.

se Vev.
se Koppar.

Dödpunkt,

Dödrostning,

Dödsbevis 1. dödsattest,
uppgift (enligt ett Medicinalsty-
relsens formulär) ang. dödsorsak.
D. avgivas av legitimerad läkare

eller vad angår barnaföderskoi

och nyfödda barn, som icke åt-

njutit läkarbiträde, eventuellt a"\

examinerad barnmorska. Obliga-

toriska äro D. blott i stad.

Dödsbo, avlidens bo, stärbhua,

se Arvskifte och B o u p p
teckning.

Dödsboken, en egyptisk reli-

giös urkund, vars äldsta delai

torde gå tillbaka till början a\

3:e årtusendet f. Kr. D. innehål
ler en rad äldre och yngre böner,

bekännelser och formler, som dei

döde måste framsäga för att utai

hinder kunna göra resan genoi

Dödsfall på 100,000 av medelfolkmängden fördelade efter dödsorsakerna
Årsmedeltal Preliminära t

1911—15 1918

1. Bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda 68,2 55,6

2. Alderdomssjukdomar . 227,5 212,6

3. Havandeskaps- och förlossningssjukdomar 5,9 6,2

4. Infektionssjukdomar och andra parasitära sjukdomar:
a) Influensa 7,å 471,i

b) Difteri och krupp 13,? 30,?

c) Lungsot 157,3 145,

1

d) Annan tuberkulos 36,s 30,6 .

e) Övriga infektionssjukdomar 57,3 43,8

5. Blodbildande organens och blodets sjukdomar .... 6,6 5,6

6. Kroniska förgiftningssjukdomar (alkoholförgiftning) . , 1,* 0,2

7. Ämnesomsättnings- m. fl. sjukdomar 12,? 10,»

8. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar .... 98,» 87,«

9. Sinnessjukdomar 4,2 5,2

10. Cirkulationsorganens sjukdomar 152,6 161,i

11. Andningsorganens sjukdomar 167,3 180,6

12 Matsmältningsorganens sjukdomar 72,i 64,3

13. Urin- och könsorganens sjukdomar 43,3 41,7

14. Ledgångarnas och bensystemets sjukdomar 19,» 15,»

15. Hudsjukdomar 0,5 O,?

16. Svulster (kräftsvulster o. a.) 112,3 115,3

17. Våldsam död:
a) Olyckshändelser m. m 41,8 45,o

b) Självmord 17,o I0,o

c) Mord och dräp 1,* l,o

18. Ej angiven dödsorsak 77,2 60,7

Dödsfall på 100,000 av medelfolkmängden 1,403,2 l,801,o
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Dödsdansen. Målning i Mariakyrkan i Liibeck.

. den andra världen. Dessa litur-

t
giska stycken tecknades därför, i

sammandrag 1. mera utförligt,

på svepningen 1. på papyrosblad,
inlagda i kistan.

i

Dödsbud, se Tenebrio-
ni d a e.

Dödsdansen (ty. Totentanz, fr.

danse macabre), beteckning för

! en bildframställning, som före-
' kommer i konsten fr. o. m. 1200-t.,

ehuru de äldsta bevarade fram-
' ställningarna, ss. i La Chaise-
I Dieu i Frankrike, tillhöra början
av 1400-t. Bilderna ha huvudsak-
ligen två former. Båda bestå av

,
en långdans med omväxlande le-

j
vande och döda. Men takten är
olika, i den ena högtidligt skri-

dande, i den andra, senare for-

men häftig med hoppande steg.

En parallell till D. och tillika
en av dess källor är den ara-

' biska legenden om de tre levan-
|de och tre döda. (Tre förnäma
ynglingar rida ut på jakt. Tan-
ken på döden är dem fjärran. Men
som de draga fram, resa sig oför-

.modat tre benrangelsmän emot
jdem med tillropet: "Se på vårt
'elände, det I aren ha vi varit
och det vi äro skolen I varda.")
Legenden motsvarar D. i det par-
,viaa motställandet av levande och
idöda. Men den viktigaste förut-

;2i. — Le I. III.

sättningen för dödsdansframställ-
ningarna är att söka i den ur-

gamla föreställningen om de
dödas dans. De döda finna ej

ro i sina gravar, de irra omkring
på kyrkogården och ordna sig där
till dans. I denna dragas även
de levande med. Utvecklingen
av detta motiv sker i kontakt
med andra besläktade motiv, dela

tvistedikter, som framställa Li-

vets och Dödens träta, dels de

s. k. vadomoridikterna (jag går
mot döden), vilka med grundtan-
ken om allas likhet inför döden
låta representanter för olika

stånd och åldrar i tur och ord-

ning framträda och andraga en
vers om sin förestående död.

Vadomoridikterna ha givit D. in-

delningen efter stånd och yrken.

De äldre bilderna torde ha varit

utan text, men sådan bifogas

snart. Dödsdanstexter, som blott

bestå av de levandes monologer,
äro hämtade från vadomoridik-
terna, men de dödas text från le-

genden om de tre levande och
tre döda. D. framställer ur-

sprungligen de dödas dans, icke

en dans av den personifierade

Döden i flera upplagor. Det sena-

re är dock tydligen, under infly-

tande av tvistedikterna, avsett i

senare framställningar (t. ex. i
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Dödskailefjäril.

Mariakyrkan i Liibeck). I Sve-
rige är endast en fragmentarisk
framställning känd, nämligen i

S:t Petrikyrkan i Malmö.
Dödsjö, detsamma som dyning.

Dödskallefjäril, Achero'ntia
a'tropos, Sveriges största fjäril

(grupp Svärmare). Avståndet
mellan vingspetsarna 10—13 cm.
Framvingar mörkt brunaktiga
med ljusare band, bakvingar gula
med svarta tvärband. Mellan-
kropp gråbrun med gulfärgad,
dödskallelik teckning på rygg-
sidan. D. avger ett pipande läte,

då den fångas. Larven, ljust grön-
gul med blåa snedstrimmor, lever

på potatis- och andra växters
blad. Europa, Afrika, Asien, säll-

synt i Sverige.

Dödskult 1. dyrkan av de
döda utgår från förutsätt-

ningen, att den döde alltjämt
lever i 1. i närheten av graven
1., mindre ofta, på den plats,

där han förut bott, och att han
har en hemlighetsfull förmåga
att gagna 1. skada de efterlevan-

de. Denna skräck för de döda är
ett av de väsentligaste elementen
i primitiv religion och folktro.

Typiska utslag av D. äro seden
att offra sitt hår (symbolen av
livskraften) åt den döde och bru-
ket att vid graven årligen fram-

bära gåvor av vissa slag, åtföljda

av böner för den offrande (bru-

ket att giva den döde mat o. d.,

i synnerhet då det är inskränkt
till begravningen, behöver icke i

och för sig innebära mer än en
önskan att hjälpa den hädan-
gångne i hans nya tillvaro). Näi
D. gäller alla en familjs hädan-
gångna ättefäder, plägar den be-

nämnas a n - k u 1 1 (se d. o.)

,

Jfr Sorgebruk.
Dödsmask, gipsavgjutning av

en död människas ansikte.

Dödsriket (hebr. sjeo'l [-å'l])

betecknar i den gammalisraeli-
tiska religionen den för alla döda
gemensamma, fjärran från ljus

och liv belägna skuggornas värld
i underjorden (jfr H a d e s)

.

Parallell är föreställningen, att

den döde sover i jorden. Först
inom judendomen framträder
tanken på en principiellt olika

lott efter döden för olika slag av
människor (rättfärdiga och orätt-

färdiga). Denna tanke utformas
här på olika sätt. Understundom
namnes sålunda D. såsom den
förblivande boningen för de ogud-

aktiga, medan den fromme en

gång skall uppstå till evigt liv.

Eller också blir D. för bådadera
ett mellantillstånd med försmak
av den kommande, definitiva sa-

ligheten 1. osaligheten. Någ(Mi

gång möter även (framför allt i

hellenistiskt-judisk litteratur) en

fullkomlig eliminering av D. för

den frommes vidkommande, i det

att denne tankes omedelbart efter

döden få sin boning i himme
len. — I N. T. förekommer ter-

men D. (grek. Ea'des) mycket
sällan och likaså tanken på ett

mellantillstånd (blicken riktas i

allmänhet på de definitiva till-

stånden). Egenartade ställen ärc

Luk. 16: 23, som synes likställa

D. och Gehenna 1. förlägga
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Gehenna till T>., och 1 Petr.

3: 19 ff., 4: 6, som talar om
Kristi nedstigande till D. Sist-

nämnda tanke sysselsätter där-

efter livligt många av de gam-
malkristna förf. och vinner slut-

ligen (första gängen under 300-t.

och definitivt från 700-t.) in-

träde i den "apostoliska tros-

bekännelsen", som från början

icke innehållit detta led. —
Väsentligen lika med den gam-
malisraelitiska föreställningen

om D. är den babyloniska och
f. ö. de flesta gamla religioners

j

tankar på denna punkt. Om det

i
egyptiska D. se O s i r i s, om det

fornnordiska se H e 1. Jfr Evigt
liv.

Dödsrisk, se Dödlighets-
statistik.

Dödsstraff, en straffart, som
under medeltiden och långt in i

nyare tiden var ytterst vanlig
och användes icke blott för de
grövsta förbrytelser utan även för

sådana brott som gudsförsmädel-
se, tvegifte, blodskam, förfalsk-

ning och flera slags egendoms-
brott. I mitten på 1 700-t. inled-

des av Beccaria (se d. o.) en

I

kampanj mot D., som lett till

allt färre förbrytelsers beläggan-
' de med D. eller detsammas full-

ständiga avskaffande, åtminstone
1 beträffande icke-militära förbry-
; telser. De kvalificerade (skärp-
ta) D., SS. rådbråkning, bränning

1 på bål, fyrdelning m. m., före-

I komma numera icke, utan de van-
ligaste avlivningsformerna äro
halshuggning, hängning (t. ex. i

i England) och dödande medelst
' elektricitet (ss. i vissa nordame-
rikanska stater). Förr voro av-

rättningarna alltid offentliga,

numera vanligen intramurana,
d. v. 8. försiggå inom fängelse-

murarna eller på annan avstängd
plats, och i närvaro av endast ett

fåtal särskilt tillkallade eller

med särskilt tillstånd utrustade

personer. — D. avskaffades i San
Marino 1848, i HoUand 1870, i

Italien 1889 o. s. v., i Sverige

genom lag av 3 juni 1921.

Dödssynder (lat. pecca'ta mor-
ta^Ua)f kallas i anslutning till

1 Joh. 5: 16—17 i den romerska
kyrkans botpraxis svårare syn-

der, som kräva botens sakrament
(s6 Botgöring) för att rädda
den skyldige från evig död. Van-
ligen menade man med de sju D.

1. huvudsynderna dem som omta-
las exempelvis i Dantes Purga-
torio: högmod, avund, vrede,

lättja, girighet, frosseri, otukt.

Dödstal, se Befolknings-
statistik.

Dödsur, se Trägnagare.
Död tid, se Ebb och flod.

Dödvatten, den vattenmassa,

som suges med akter om ett far-

tyg, då detta gör fart. D. hindi'ar

farten väsentligt, i synnerhet på
grunt vatten.

Dödvikt (eng. dead weight),

anger vikten av lasten i dw-ton
(eng. long ton = 1,016 kg.) vid

fullastat fartyg.

v. Döllinger, I g n a z, f. 1799,

d. 1890, tysk katolsk teolog, kyrko-
historiker, från 1826 prof. i Miin-

chen. Från 1850-t. alltmer i oppo-

sition mot den tyska ultramon-
tanismen, motarbetade han ener-

giskt vatikankonsiliets strävan-

den och vägrade att böja sig för

ofelbarhetsdogmen, varför han
1871 drabbades av bannlysning
och måste frånträda sin lärarbe-

fattning. I den gammalkatolska
kyrkans utformande tog han ss.

rådgivare livlig del, utan att

dock själv ansluta sig till den-

samma.
Dörarp, socken i Kronob. 1.,

jämte Berga och Vittaryd pasto-

rat i Växjö stift. 500 inv.
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Fr. v. Bronsdörrar på östra sidan av baptisteriet i Florens. Av Lorenzo Ghiberti.
1425—52. — Järnbeslagen dörr till Kogslösa kyrka (östergötl.). 1100-t. — Dörr

fräji Tidö (Västmanl.). 1629. Nat. mus.

ter) och om byggnaderna på
Atens Akropolis.

Dörr upphänges vanligen på
gångjärn i en ram, dörrkar-
men, försedd med falsar, mot
vilka D. ligger an i stängt läge.

Är muren tjock, täckes dörrsmy-
gen antingen av smygpanel eller

ock förses den öppning, vari D.
ej är inpassad, med ett foder.

Dörrfodret maskerar fogen

mellan "vsigg och dörrkarm.
Tröskeln är den synliga delen

av karmens understycke. Själva
D, utgöres i vanliga fall av

ramstycke med fyllning-
a r. Enklare D. (uthusdörrar

0. a.) sammanfogas dock oftast

av stående bräder, som spikas

1. tappas i tvärslåar (nar ar).
— D. utföras numera i vissa be-

stämda standarddimensioner. Van-

liga enkeldörrar göras i storleken

90X210 cm., pardörrar (deux-

lattants) 120X240 cm., D. till

kök, badrum och liknande 75X200
å 210 cm., garderobsdörrar

60X180 cm. För att spara det

utrymme, som en vanlig dörr

upptar, då den är öppnad, an-

vändas skjutdörrar, vanli- I

gen upphängda i trissor på en '

skena, 1. vikdörrar, som kun-

Dörby, socken i Kalmar 1.,

jämte Kläckeberga pastorat i

Växjö stift. 1,255 inv.

Dörj, se Fiskredskap.
Dö'rpfeld, Wilhelm, f

.

1853, tysk arkitekt och arkeolog.

D. anställdes 1877 vid den stora

tyska utgrävningen i Olympia
(se d. o.) och var fr. o. m. 1878
arbetsledare vid denna. Olympia-
grävningen blev för den arkeolo-

giska metodens utveckling av den
största betydelse genom det krav

på metodisk genomarbetning av
fyndmaterialet, som till stor del

genom D. uppställdes vid den-

samma. D., som 1882—1912 var
anställd vid tyska arkeologiska

institutet i Aten, har även spe-

lat en ledande roll i ett flertal

andra epokgörande utgrävningar.

I Tröja arbetade han jämte

Schliemann och upptäckte efter

dennes död 1893—94 den stad,

som svarar emot den homeriska

sagans Tröja (se d. o.). D. har vi-

dare deltagit i utgrävningarna i

Tiryns, Pergamon, Leukas och

senast sommaren 1922 i efterun-

dersökningar i Olympia. — Ban-
brytande äro hans arbeten om
den grekiska teatern (se Tea-
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na infällas i y'é,gg 1. dörrsmyg.

De t. ex. i restaurationslokaler

vanliga svängdörrarna äro

upphängda pä tappar med fjä-

deranordning, Bom återför D.
till stä,ngt läge. Roterande
vindfängsdörrar, fyra till

ett kors förenade D., som rotera

i ett cylindriskt vindfång, brukas
i livligt frekventerade affärsloka-

ler. Branddörrar, till hind-

rande av eldens spridning från en

lokal till en annan, utföras oftast

av en enkel järnplåt, som nitas

till gångjärnsskänklarna. Bättre
nytta göra dock vanliga, plåtbe-

slagna trädörrar. Åsyftar man
verklig eldsäkerhet, användas
kassaskåpsdörrar. — D. har ofta

erhållit en konstnärlig utform-
ning. Från medeltiden finnas sär-

skilt kyrkdörrar med rika järn-

beslag, som bilda en ornamental
1. figural dekoration, stundom
täckande hela D. Reliefprydda
bronsdörrar förekommo även (till

de mest berömda höra biskop
Bernwards till Mikaelskyrkan i

Hildesheim samt Andrea Pisanos
och Ghibertis till baptisteriet i

Florens). Under renässansen och
barocken förekommo i slotten

praktfulla D. med skulpterad 1.

i inlagt arbete utförd dekoration
(i Sverige äro bl. a. Tidödörrar-
na berömda). Rokokon och empi-

ria^a, \"ästergötlaDq.

Portaler å Petersenska huset i Stock-
holm. Av C. J. Döteber.

ren inordnade framför allt D.
som ett element i en enhetlig

rumskompositon.

Dörrstängare, anordning för

automatisk stängning av dörrar;
består oftast av en spiralfjäder,

som spännes, då dörren öppnas.
För att undvika dörrens hastiga
igenslående brukar man dämpa
rörelsen med en luftcylinder, ur
vilken luften vid stängningen en-

dast långsamt utpressas.

Dös, en gravbyggnad från sten-

åldern, bildad av 4 eller flera

hällar, ställda på kant och till-

sammans uppbärande en större

häll som tak. D:s planform när-

mar sig städse cirkeln. En D. står

i regel i en av stensättningar

omgiven jordhög. Jfr G å n g -

grift, Hällkista och Sten-
åldern.

Dö'teber, Christian Ju-
lius, tysk bildhuggare och arki-

tekt, verksam i Stockholm vid
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1600-t:8 mitt. Utförde där skulp-

turerna å Petersenska huset vid
Munkbron (1645—49) och å det

numera försvunna Delagardieska
palatset, sannolikt även Tyska
kyrkans och Jakobs kyrkas s.

portaler (resp. 1643 och 1644).

Dött lopp (eng. dead heat
[dedd hit]), kallas en kapplöp-
ning, om i densamma målet pas-

seras av två eller flera hästar
samtidigt, så att ingendera kan
bestämt utpekas som segrare.

Inträffar D., kan antingen löp-

ningen göras om samma dag eller

priset delas. I vissa fall kan den
avgöras genom lottdragning.

Dövhet, oförmåga 1. bristfällig

förmåga att uppfatta ljud. Av de

talrika orsakerna till D. kunna
anföras vaxproppar i hörselgång-

en, inflammation i mellan- 1.

innerörat, förtjockning av 1. per-

foration (hål) i trumhinnan,
skada på hörselnerven 1. hjärnan.

D. är i allmänhet icke medfödd
utan vanl. förvärvad genom in-

fektionssjukdomar, SS. influensa,

scharlakansfeber, mässling, dif-

teri. Genom sorgfälligt överva-

kande av öronen vid dylika sjuk-

domar hos barn kan mycket göras

till förekommande av D. Den vid
inträffad D. vanligen i någon
liten utsträckning kvarvarande
hörselförmågan kan metodiskt
uppövas. Hörlurar och enligt tele-

fonens princip inrättade appara-
ter göra ofta god nytta. Behand-
lingen bör f. ö. skötas av specia-

list. Jfr Dövstumhet.
Koller.
oförmåga att

seDövkoller,

Dövstumhet,
höra och tala. Vid medfödd 1.

under de första 7 åren förvärvad

dövhet blir barnet också stumt,

enär talförmågan på grund av
dövheten icke förvärves, resp.

bibehålles. Dock kan genom un-

dervisning och med tillhjälp av

fe^

B

/

'vS

H

M

A
t,

,\

X

D

N

^
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Handalfabet för dövstumma (å =r a,

handen svänges i cirkel, ä =r a, ö n: o,

handen höjes i kroklinje).

eyn och känsel talförmågan vanl.

i viss grad utvecklas, i synnerhet
om hörseln kan uppövas.

Dövstumundervisning. Prin-

ciper och metoder. — Dövstum-
skolan inriktar sig liksom folk-

skolan på att dana sina elever

till sedligt-religiösa människor
och utveckla deras intellektuella

anlag och måste därför som sitt

speciella och närmast liggande

mål uppställa den dövstummes
införande i språket och helst i

den fullsinnades språk. Härvid
användas två till det yttre olika

metoder: tal- och skrivmetoder-

na. Den förra avser att bibringa

den dövstumme förmåga att både,

tala och skriva språket, den se-

nare endast att skriva detsamma
samt att även med fingrarna

bilda bokstäverna, det s. k.

handalfabetet. För de sva-

gast begåvade dövstumma, som

äro oförmögna att till nämnvärt

omfång tillägna sig den ftillsin-

nades språk, användes tecken-
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eller åtbördsspråket ( tec-

kenmetoden). Se vidare Åt-
bördsspråk. — Historik. Döv-
stumhetens problem har under
tidernas lopp varit föremål för

växlande uppfattningar. Aristo-

teles förklarade de dövstumma
för oförnuftiga och för undervis-

ning oemottagliga varelser. Först

i slutet av 1400-t. framträdde
allvarligare strävanden att bi-

bringa de dövstumma undervis-

ning, och i slutet av 1700-t. grun-

dades de första dövstuminstitu-

ten av de TÉpée (d. 1789) i

Paris och av Samuel Hei-
nicke (d. 1790) i Leipzig. Från
1800-t:s början har ordnad D.

införts i alla civiliserade länder,

och vid 1900 tis ingång funnos
sammanlagt c:a 480 anstalter för

dövstumundervisning med c : a

35,000 elever. — I Sverige kom
någon egentlig D. först till stånd

på initiativ av P. A. Borg (öe

d. o.), som 1808 upprättade ett

institut för dövstumma och blin-

da (jfr Blindundervis-
ning). Genom lag 31 maj 1889
blev D. i Sverige obligatorisk

och undervisning meddelas i

samma kunskapsämnen som i

folkskolan och till ungefär sam-

ma omfattning. För D. är landet

indelat i 7 skoldistrikt. Distrikts-

skolorna äro förlagda till Ma-
nilla på Djurgården i Stockholm,

till Växjö, Lund, Vänersborg,

Örebro, Gävle och Härnösand.
Även finnes i Göteborg en privat

förskola för D. Undervisningen i

distriktsskola är avgiftsfri men
vederbörande landsting och

stadsfullmäktige i städer, som ej

i landsting deltaga, äga fastslå

en viss årlig avgift (i regel högst

150 kr.), med vilken föräldrar

eller målsmän böra bidraga till

en del av barnets kosthåll vid

skolan. Antalet elever i samtliga
distriktsskolor uppgick vårterm.
1923 till 618 st. Efter avslutad

lärokurs vid distriktsskola kan
fortsatt undervisning åtnjutas i

Tysta skolan på Lidingön
samt Lantbruks- och
h a n t v e r k s sk o 1 a

n

för
dövstumma på Råbylund, en
egendom nära Lund. Den förra

mottager dövstumma flickor för

undervisning i kvinnlig slöjd och
husliga sysslor. — Med dövstum-
skolan på Manilla är förenat ett

d öv s t um lärarsemina-
r i u m.
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E, femte bokstaven i sv. och
de flesta europeiska alfabet. Av
mycket växlande ljudvärde, be-

tecknar E. i svenskan e-, (kort)

ä- och (i obetonad ställning) 9-

Ijud. I engelskan förekommer
stumt E. i slutet av ord (t. ex.

active) ; det franska "stumma"
E. höres i vissa fall; i tyskan
(efter i), holländskan m. fl. ut-

märker E. ofta, att föregående
vokal är lång (t. ex. hier; moe-
der). E. förses ofta med diakri-

tiska tecken (é, é, é, e, ^, é). —
2. Tredje tonen i den diatoniska
skalan. — 3. Romerskt tecken för

250. — 4. Förk. för eng. east, fr.

est, öster. — 5, Se P o t e n s.

Ea, babylonisk gudomlighet,
dyrkad framför allt i Eridu (be-

läget vid den forntida mynningen
av Eufrat-Tigris) ss. vattendju-

pets, vishetens och den magiska
reningens gud. Jfr B e 1.

e. a., förk. för lat. ex a'cUs,

enligt handlingarna.

Eagle [igl] (eng., örn), guld-

mynt = 10 dollar, uppkallat
efter den på myntet avbildade
örnen från För. States vapen.

Ealdorman [e'lld8monl, se

Earl.
Ealing ri'lingL en av Londons

v. förstäder. 70,000 inv.

Earl [al], engelsk adelstitel

av tredje rangen inom peerage
(se d. o.), motsvarande sv. greve.

E., forneng. eorl, betecknade
urspr. de förnämsta, stormännen.
Under påverkan från betydelsen

av det besläktade fornnorska jarl
(se d. o.) gavs titeln under det

danska väldet åt kungliga äm-
betsmän inom lokalförvaltningen.

vilka först kallats ealdor-
man. Efter den normandiska
erövringen (då E. officiellt över-

sattes med fr. comte) indrogs

detta ämbete, och E. blev små-
ningom en för äldste sonen ärft-

lig adelstitel. Jfr Adelstit-
lar.

Earlom [8'l8m], Richard,
f. omkr. 1743, d. 1822, engelsk

grafiker, utvecklade och fullkom-

nade mezzotinttekniken (se M e z-

z o t i n t) samt utförde i denna
utmärkta reproduktioner av ne-

derländska 1600-talsmålningar.

Early English [o'li i'ngglisj],

eng., "tidig engelsk", den ung-

gotiska byggnadsstilen i England.

Se Engelsk konst.
East [istl, eng., förk. E., öster.

Eastbourne [i'stbon 1. i'st-

bån], stad i England, bildande

eget grevskap vid Engelska kana-

len. Mycket besökt kurort med
havsbad. 60,000 inv.

Eastend [ist end], se Lon-
don.
Easter Island [i'sta a'jl8nd],

se P å s k ö n.

East Ham [ist haeml, stad,*

bildande eget grevskap i s.ö. Eng-

land, en av Londons ö. förstäder.

Stora skeppsdockor och fabriker.

145,000 inv., största delen indu-

striarbetare.

East London [ist l8'nnd8n],!

hamnstad i ö. Kapkolonin, Syd-

Afrika. Skeppsvarv. 35,000 inv.,

därav 14,000 färgade.

East Lothian [ist låo'thi9n],

seHaddington.
Eastman [i'stm8n], George,

f. 1854, nordamerikansk uppfin-

nare, konstruktör av Kodak-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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kamerorna, en av de första, som
lyckades framställa torrplåtar

och rullfilm.

Easton [istn], Gornelis, f.

1864, holländsk astronom. Har
på grundval av sina undersök-

ningar uppställt teorin, att Vin-

tergatan är en spiralnebulosa.

East Riding [ist ra'jding], ö.

delen av Yorkshire, England.

East River [ist ri'w8], sundet

mellan New York (Manhattan)
och Long Island. C:a 25 km.
långt; minsta bredd c:a 1 km.

Eau [å], fr., vatten, ingår i

namn på en hel del vätskor.

Eau de Cologne [å da

kålå'nj], "vatten från Köln", en

parfym, bestående av en lösning

av åtskilliga eteriska oljor (bl. a.

av pomerans, bergamott, citron,

rosmarin, lavendel) i renaste

sprit. Tillverkningen upptogs i

Köln i början på 1700-t. av ita-

lienaren Jean Maria FaHna;
numera tillverkas även en mängd
efterapningar. — Eau de Jä-
vel le [å da 3avä'll], bleknings-

vätska, bestående av en vatten-
lösning av kaliumhypoklorit och
kaliumklorid, uppfunnen av frans-

mannen Javelle 1792. — Eau
de Labarraque [å da laba-

ra'kk], blekningsvätska, innehål-
lande huvudsakligen natrium-
hypoklorit och natriumklorid,
uppfunnen av fransmannen La-
barraque 1820; säljes numera ofta
under namnet Eau de Javelle. —
Eau de Portugal [å da
pårtyga'111 och Eau de Qui-
nine [å da kini'nn], hårvatten,
bestående av spritlösningar av
eteriska oljor och andra ämnen.
Det sistnämnda skall egentligen
innehålla kininföreningar. —
Eau de vie [åda vi'], "livs-

vatten", franskt namn på bränn-
vin, brukas i Sverige om enklare
druvbrännvin.

T. v. Mannen som bryter sig ut ur
klippan. — T. h. Solrosen. Skulpturer

av Axel Ebbe.

Eaux-Bonnes [å bå'nn], kur-

ort i dep. Basses-Pyrénées, s.

Frankrike, på Pyrenéernas nord-

sluttning. Varma salthaltiga

svavelkällor, kända sedan 1525.

Eaux-Chaudes [å sjå'd], kur-

ort, 4 km. från Eaux-Bonnes (se

d. o.), med varma svavelkällor.

E'bal, berg i Samarien, mitt-

emot Gerissim, 938 m. ö. h. Det
nordliga läget jämte karg natur
torde förklara, att E. i G. T.

flerstädes (5 Mos. 11: 29, 27: 12

ff.) gäller som förbannelsens

berg i motsats till Gerissim, väl-

signelsens.

Ebbe, Axel, f. 1868, bild-

huggare, har bl. a. utfört Sol-

rosen (1893, i brons i Kungs-
parken i Malmö) och Mannen
som bryter sig ut ur klippan

(1918, på Universitetsplatsen i

Lund) ; har även utgivit dikter

på skånskt landsmål {Rijm o
rodevelske, 1913, Heterogenesis
1922).

E'bbinghaus, Herman, f

.

1850, d. 1909, tysk psykolog, pro-

fessor i Berlin 1886, i Breslau
1894 och i Halle 1905. E:s arbete

i)ber das Gedächtnis (1885) var

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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bygg* P^ metodiska experiment
med hans eget minne och har
blivit av grundläggande betydelse

för minnesforskningen. Mycket
använd är hans handbok Grund-
zilge der Psychologie (bd I 1902,

bd II påbörjat 1908, efter E:s
död fortsatt av Diirr).

Ebb och flod 1. tidvatten,
periodiska variationer i havs-
ytans höjdläge, förorsakade av
månens och solens attraktion. Med
ebb förstås havsytans sjunkande
till en viss nivå, lågvattnet,
med flod dess stigande till en
annan nivå, högvattnet. I

regel inträffa ebb och flod var-

dera två gånger per dygn. Den
tid, som förflyter mellan två
flod- (resp. ebb-) tider, utgör
teoretiskt ett halvt måndygn.
Flod inträffar vid månens pas-

sage genom meridianen och upp-
står samtidigt dels på den åt

månen vända sidan av jorden,,

dels på den motsatta sidan. Det
senare fenomenet beror därpå,

att månens attraktion är störst

på den närmast månen belägna
punkten av jorden, av medel-
styrka längs en storcirkel på 90°

avstånd från sagda punkt och
minst i denna punkts antipod-

punkt, varigenom följaktligen

även här en anhopning av vatten
(från den storcirkels område,
där ebb råder) äger rum. Flod-

vågen följer den attraherande
himlakroppens (skenbara) vand-
ring runt jorden. Högsta flod,

springflod, inträffar, då sol

och måne samverka från samma
sida av jorden (vid nymåne) 1.

från motsatta sidor (vid full-

måne) . Lägsta flod, n i p f 1 o d

(1. död tid) uppstår, då sol

och måne motverka varandra
(vid halvmåne) . Tidvattensföre-

teelsen blir av många anledningar

synnerligen komplicerad. Genom

(jKfftriPn

Nif)flp±

NipJlod

"Ö Ebb

I
«^ Ebb Ä

^ Mämcn

"5

Mänea-3
Ebb

Éhb

Ebb och flod.

de båda himlakropparnas rörel-

ser i olika och varierande plan
i förhållande till jordaxeln samt
genom skillnaden i längd å sol-

dygnet (24t) och måndygnet
(24t 50m 30s) förändras E.

lokalt till tid och intensitet. I

huvudsakligen av dessa faktorer
reglerad form uppträda E. en-
dast vid en del av djuphav om-
givna, isolerade oceanöar. Den
inre friktionen i vattnet förorsa-

kar merendels flodvågens förse-

ning, så att floden inträffar nå-

gon tid, ofta flera timmar, efter

månens meridianpassage. I grun-.

da havsområden blir flodvågen

ytterligare försenad. Flodvågens

fördröjning vid full- och nymåne
benämnes h a m n t i d. E. nå
i inhav, t. ex. Östersjön och

Medelhavet, ringa styrkegrad, så '

att vid springflod havsytan sti-

ger högst 0,3—0,5 m. I trattfor-

migt avsmalnande, stora havs-

vikar eller sund, t. ex. i Engelska

kanalen och Bristolkanalen, är

skillnaden mellan havsytans

högsta och lägsta stånd särskilt

vid springflod mycket stor; vid

Or4> som ej återfipna? un^er "E, torde sökas under i^,
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Fundy Bay mellan Nova Scotia

och Nord-Amerikas östkust kan
den uppgå ända till 15 m.

Ebb- och flodkraftverk, se

Vattenkraftverk.
v. E'ben, Johannes, f.

1855, tysk general. Utmärkte sig

under världskriget som kårchef

i Galizien vid hejdandet av Brus-

silovs sommaroffensiv 1916. Juni

1917 chef för tyska ockupations-

armén i Rumänien. Jimi 1918

arméchef på n. Vogeserfronten.

Ebena'ceae, familj (ordn.

Ehena'les) av tropiska 1. subtro-

piska buskar och träd, fördelade

på 5 släkten och c:a 320 arter.

Bladen äro vanl. helbräddade,

blommorna enkönade, frukterna

ätbara 1. giftiga bär. Se E b e n -

h o 1 1 s och Kakiplommon.
Ebena'les, växtordning, till-

hörande 8yinpe'talae. Träd 1. bus-

kar med enkla, läderartade blad

och vanl. diplostemona blommor
med imdersittande hylle. Hit höra
familjerna Ehena'ceae, Sapota'-

ceae och 8tyraca'ceae.

Eben-Haeser, förr E b e n -

E s e r, "hj alpstenen", en plats,

som enl. 1 Sam. 4 och 5, torde

ha legat på Saronslätten, enl. 1

Sam. 7 i närheten av Mispa.

Ebenholts (av lat. e'benus,

och ty. Holis, trä), hårda, täta,

tunga (i vatten sjunkande) trä-

slag av olika färg (vanl. svart 1.

brunsvart men även grön- 1. röd-

aktig 1. brokig). E. kan ges en
vacker polityr och användes till

finare snickeriarbeten. Äkta E.
är kärnveden av tropiska Dio'spy-
ros-SiTteT (fam. Ehena'ceae). Så
erhålles svart E., ss. Bombay- och
Ceylonebenholts, av Diospyros
e^henum, mélano'xylon m. fl., Ma-
dagaskar- och Koromandeleben-
holts av andra Diospyros-arter
etc. — Som oäkta E. beteck-
nas flera andra träslag, vilka i

färg, fasthet och tyngd påminna
om den äkta, ss. Senegalebenholts

1. afrikanskt grenadill-
trä av Dalbe'rgia meldno'xylon
(fam. Legumino'sae) och grön E.

av Te'coma leuco'xylon (fam.

Bignonia'ceae), den senare från

tropiska Amerika. Om bergeben-

holts se Bauhinia.
Ebenfst (fr. éhéniste, eben-

holtssnidare), yrkestitel för

konstsnickare, särskilt på 1700-t.

v. E'berhardt, Magnus, f

.

1855, tysk general, förde från

världskrigets utbrott armékårs-
befäl, bl. a. under serbiska fält-

tåget 1915 och i tyska Verdun-
offensiven 1916. övertog 7:e

armén aug. 1918 och ledde för-

svaret på fronten s.v. om Laon
under de avgörande striderna i

aug. och sept.

E'bers, Georg Moritz, f.

1837, d. 1898, tysk egyptolog och
romanförfattare, prof. i egypto-

logi i Leipzig 1869—89, skild-

rade den fornegyptiska kulturen
i en mängd historiska romaner.
E. upptäckte 1875 Papyrus Ebers,

ett medicinskt verk av epokgö-
rande betydelse.

Eberstein, Gustaf Albert,
f. 1880, jurist, prof. i spec. pri-

vaträtt och finansrätt vid Stock-

holms högskola 1916. Har utgivit

bl. a. Om skatt på arv och gåva
(1915) samt arbeten rörande
släktnamnslagstiftning.

E'bert, Friedrich, f. 1871,

tysk rikspresident sedan 1919. E.,

som tiU yrket var sadelmakare,
kom i början av 1890-t. in i den
tyska arbetarrörelsen, blev 1900
led. av Bremens representantför-

samling och ledare av dess arbe-

tarsekretariat samt 1905 medlem
av tyska socialdemokratiska par-

tistyrelsen och invaldes 1912 i

riksdagen. F. å. ordf. för tyska
socialdemokratiska partiet och

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä,
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Friedrich Ebert.

1916 för dess riksdagsfraktion,

spelade E. vid revolutionen 1918
en ledande roll. E. var chef för

den folkombudsmannaministär,
som tog ledningen efter kejsarens

abdikation. Det organisationsar-

bete, som blev dennas främsta
uppgift, har E. ss. rikspresident

fortsatt och genom lugn, fasthet

och moderation vunnit stort för-

troende inom olika partier.

Ebioni'ter, ebionéer (trol.

av hebr. ehion [ävjå'n], fattig [i

anden], from), hos kyrkofäderna
vanligen beteckning för de från

den stora hednakyrkan i avskild-

het levande judekristna i Pale-

stina och dess grannländer i n.

och ö., vilka existerade till in-

emot 500. Dessa E. betraktade

Kristus ss. blott människa samt
hävdade den mosaiska lagens gil-

tighet (varför Paulus förkasta-

des SS. en avfälling). Enligt

Epifanios skulle däremot E. vara

en gnosticerande sekt, besläktad

med elkesaiterna (se d. o.)

och utgången från de vanliga

judekristna, vilka hos honom be-

nämnas nasaréer (se d. o.).

Hos dessa gnosticerande E. var ett

evangelium gängse (väl identiskt

med det redan av Origenes om-

talade "De 12 apostlarnas ev."),

»vilket väsentligen synes ha ut-

gjorts av en oskicklig kompila-
tion och bearbetning (på gre-

kiska) av de tre synoptikerna,
tillkommen mot slutet av 100-t.

e. Kr. Jfr Klementinerna.
E'bjatar, se Eli.
Eblis, se I b 1 i s.

v. E'bner-E'schenbach, M a -

rie, f. v. Dubsky, f. 1830, d.

1916, friherrinna, österrikisk för-

fattarinna, bekant för sina för-

träffliga noveller och berättelser,

ofta med motiv ur folklivet. Som
hennes bästa arbete anses roma-
nen Das Gemeindekind (1887).

Ebo, Ebb o, f. omkr. 785, d.

omkr. 850, ärkebiskop i Reims,
bekant ss. den förste missionären
i Danmark (823), i vilken upp-
gift han synes ha haft föga fram-
gång (tre år senare förnyades

försöket av Ansgar). E. spelade

efter 833 en framträdande roll i

de politiska striderna ss. mot-
ståndare till kejsar Ludvig och

anhängare av Lothar, vilket

kostade honom hans ärkebiskops-

döme.

Eboni't, se K a u t s j u k.

Ebréer, se Hebréer.
E'bro, flod i n.ö. Spanien, upp-

rinner på sydsluttningen av

Kantabriska bergen, genomflyter

den vidsträckta Aragoniska slät-

ten, som genom konstgjord be-

vattning från E. delvis gjorts

fruktbar, bildar en storartad ge-

nombrottsdal genom Kataloniska
bergen och mynnar i Medelhavet.

Endast på kortare sträckor är E.

segelbar men har i nyare tid del-

vis kanaliserats. E:s viktigaste

biflod (från vänster) är Segre.

Längd 750 km.; flodområdets

areal c:a 85,000 kvkm.

Ebulliosko'p (av lat. elulWre,

sjuda, och grek. skopei'n, sq), in-

strument för bestämning av

Ord. SQm ej återfinn&s imder £, torde sökas under ä,
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vätskors kokpunkt. E. användas
särskilt för att utröna kokpunk-
ten och därmed alkoholhalten i

sprithaltiga drycker. Vätskans
kokpunkt sjunker med stigande

alkoholhalt. — Ebulliosko-
pi', läran om kokpunktsbestäm-
ningar av vätskor med ändamål
att bestämma deras halt av lösta

ämnen.

Écarté [ekarte'], fr. (av écar-

ter, avlägsna, kasta kort), se

Kortspel.
Ecballium, se Springgur-

k a.

Ecce ho'mo [e'kse 1. e'kke],

Vulgatas återgivande av Pilatus'

ord i Joh. 19: 5 (i äldre sv.

övers.: "Se människan!"), då
han för folket visade den gisslade

Kristus; tillika beteckning för

avbildningar av denna scen, vilka

äro särskilt vanliga i den senare

medeltidens och renässansens
konst.

Eccle'sia, lat. (grek. ekklesi'a,

församling), kyrka. E. m i' 1 i

-

tans, den stridande (på jorden
varande) kyrkan, E. t r i u' m -

p h a n s, den triumferande (him-

£cce homo. Målning av Tizian.

T. h. Ecclesla. Skulptur på domkyrkan
i Strassburg. — T. v. Synagoga. Skulp-

tur på domkyrkan i Bamberjp.

melska) kyrkan. — E. är i

konsten benämning på en perso-

nifikation av den kristna kyrkan,
under medeltiden ofta framställd

i gestalt av en drottning med
kalk och korsstav samt tillsam-

mans med Synagoga, en per-

sonifikation av judendomen,
framställd med en sönderbruten
lans och förbundna ögon.

Ecclesia'stes, lat. (grek. ekkle-

siaste's, talare, förkunnare), i

Vulgata titel för Predikaren.

Ecclesia'sticus, lat., "den
kyrkliga" (nämligen: undervis-

nings- och läseboken), det latin-

ska Västerlandets namn på Sy-
raks bok, den mest kända bland
Whri ecclesia'stici, d. v. s. vid
kyrklig undervisning och läsning
använda (desamma som från
Hieronymus' tid äro kända under
namnet apokryfiska böcker).

Échange [esja'i)5], fr., byte,

utväxling, växel.

Échappement [esjapma'r)], fr.

utväxling, hämning. Se U r.

Ord, som ej återfinnas under E. torde sökas under Ä.
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Echappe'ra (fr. échapper),
undkomma, rymma, "sjappa".

Echauffe'rad [esjå-J (fr.

échauffé), upphettad.

Echegaray y Eizaguirre
[etjegara'j i ejthagi'rre], José,
f. 1833, d. 1916, spansk dramati-
ker; prof. i matematik i Madrid
1854—68, liberal politiker och
tre gånger minister; erhöll —
tillsammans med Mistral — 1904
års Nobelpris i litteratur. Som
dramatiker slog E. igenom först

1874 men utvecklade därefter en
oerhört rik produktion, i främsta
rummet utmärkt av starka och
skickligt beräknade teatereffek-

ter. Han återupplivade det span-

ska dramats traditioner men på-

verkades även av modern drama-
tik (Ibsen). I Sverige ha bl. a.

uppförts Helgon eller vdnsinnig

(1877), Den store Galeotto

(1881; övers, av K. A. Hagberg
1902) samt den litterära satiren

En kritikers debut (1891; övers.

1892).

Échelle [esjä'll], fr., skala.

Échelon [esjlå'i)], fr., steg-

pinne; formering av trupp med
avdelningarna snett bakom var-

andra; militär fördelning.

Echene'is, se Sugfiskar.
Echeve'ria 1. C o t y 1 e' d o n,

växtsläkte (fam. Crassula'ceae).
örter 1. halvbuskar med köttiga,

spridda 1. rosettställda blad och
gula 1. röda blommor. Många
mexikanska arter odlas som
prydnadsväxter i boningsrum 1.

som gruppväxter.

Echidna, se Kloakdjur.
Echinoca'ctus, kaktussläkte

med 400 arter, alla med avrundad
1. klotrund stam. E. (1. Anhalo'-
nium) Willia'nisii och E. Lewi'-

nii, p e 1 1 o' t e 1. p e y o' t e, båda
mexikanska, framkalla vid förtä-

rande ett egendomligt rus och an-

vändas för detta ändamål i sitt

Echium vulgäre (blåeld).

hemland; de innehålla starka
narkotiska gifter, en del begag-
nade i medicinen som sömnmedel.
Flera arter E, odlas som pryd-
nadsväxter.

Echinoco'ccus, T a e' n i a E.,

se Binnikemaskar sp. 1560.

Echinode'rma (av grek. eki'-

nos, igelkott, och de'rma, hud),
echinodermer, se Tagg-
hud i n g a r.

Echino'dorus 1. A 1 i' s m a,

växtsläkte (fam. Alisma'ceae)

.

E. ranunculoVdes, flocksval-,
ting, vattenört med vita 1. röd-

lätta blommor, finns i s. Sverige.

Echinoi'dea, se S j ö b o r r a r.

Echi'nops, se Tistlar.

Echino'psis, släkte av brasili-

anska kaktusväxter med klotrun-

da 1. klubblika stammar och

stora, praktfulla blommor. Flera

arter odlas som prydnadsväxter.

Echinorhy'nchus, se A c a n -

thocephali.
EcWnus. 1. Se Sjöborrar.

— 2. Den del av det doriska ka-

pitalet, som bildar övergång mel-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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lan abacus och kolonnskaftet. Jfr

Kolonnordning.
E'chis, se Huggormar.
E'chium, växtsläkte (fam.

Borragina'ceae) . E. vulga're,

b 1 a e 1 d, tvåårig, halvmeterhög

ört med sträva, lansettlika blad

och till en början rödaktiga, se-

nare blåa (sällan vita), tratt- 1.

klocklika blommor i axliknande

spira. Förekommer stundom som
ogräs på åkrar och i trädgårdar.

En art med röda blommor odlas

som prydnadsväxt.

Echiurofdea, en klass skild-

könade ^ingmaskar med
säckformig, otydligt segmenterad
kropp, framtill på buksidan för-

sedd med ett par taggar. Mun-
öppningen ligger vid basen av
ett snabellikt utskott. Havsdjur,
som leva i slam, sand, hål i klip-

por etc. Hos Bone'llia vVridis är

den 2—8 cm. långa, grönfärgade
honan försedd med en T-formig,

rörlig, sammandragbar snabel,

flera gånger längre än kroppen.

Hanen, endast c:a 1 mm. i längd,

utan snabel, mun och anus, lever

i honans äggledare. Atlantiska

oceanen, Medelhavet.

Echo, se Eko.

Eck, Johann, f. 1486, d.

1543, tysk katolsk teolog, 1510

prof. i Ingolstadt, känd ss. en

Echiuroidea. överst: Bonellia viridis.
Hona. Nederst: Echiurus echiurus (en
även vid svenska västkusten levande

form).

^r.VC\

J»**"
\Ub

Johann Eck. Samtida träsnitt.

framstående, ehuru tämligen
skolastisk debattör. E. var från

1518 ivrigt verksam ss. bekäm-
pare av Luther och hans an-

hängare, särskilt Karlstadt. Den
mest bekanta sammanstötningen
dem emellan ägde rum vid dispu-

tationen i Leipzig 1519 (se

Luther). Vid riksdagen i

Worms 1530 var E. de katolska
teologernas huvudman. Ännu
1541 deltog han i stridssamtal

mellan katoliker och protestanter.

v. Eckardstein [e'kkart-

sjtajn]. Herm ann, f. 1864,

frih., tysk diplomat, verksam
bl. a. vid ambassaden i London;
bekant genom sina för världskri-

gets förhistoria synnerligen upp
lysande memoarer, Lehenserinne-

rungm (3 bd, 1919—21).

E'ckehart, munkar i klostret

S:t Gallen i Schweiz. De äldsta

bärarna av namnet E. voro för-

fattaren till den 930 nedskrivna
dikten Waltha'rius ma'nu fo'rtis,

d, 973 som klostrets dekan, och E.

P a 1 a t i' n u 8, d. 990 som dom-
prost i Mainz, berömd sekvens-

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas under Ä.
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diktare. Av romantiserade drag
ur dessa båda personers levnad
liar ScheJBfel (se d. o.) skapat
huvudfiguren i sin roman Ekke-
ha/rt. En tredje E., f. omkr. 980,

d. omkr. 1060, akrev klostrets

krönika och bearbetade Waltha-
riusdikten.

E'ckehart, E c k h a r t, vanli-

gen benämnd Mäster E., f

.

omkr. 1260, d. sannolikt 1327,

tysk dominikanmunk, mystiker.

Under 1290-t. prior i Erfurt och
provinsialvikarie för Thuringen,
blev E. efter teologiska studier i

Paris ledare (1303—11) av den
nyinrättade ordensprovinsen
Sachsen (Nord-Tyskland fr. o. m.
Thiiringen). Efter ännu ett års

vistelse i Paris var E. verk-

sam i Strassburg, säkerligen ss.

lärare vid ordensskolan där, slut-

ligen SS. lärare vid dominikaner-
nas högskola i Köln. E, är en av
medeltidens märkligaste mysti-

ker. Anknytande framför allt tiU

nyplatonismen och Dionysios
Areopagiten utformar han, sär-

skilt i sina på modersmålet håll-

na predikningar i klostren och

klosterkyrkorna, en självständig

spekulativ mystik av djupt per-

sonlig art. Även E:s språkbe-

handling är synnerligen märklig:

han är en av de förnämsta ut-

bildarna av det tyska språket

under medeltiden. På grund av

den frihet, med vilken E. rörde

sig gentemot hävdvunna kyrk-

liga formuleringar, blev han, mot
slutet av sitt liv, anklagad för

kätteri. 1329, två år efter E:s
död, föll påvens utslag i en bulla,

som förklarar ett antal angivna

satser ur Ers skrifter för kät-

terska 1. misstänkta för kätteri

och fördömer de böcker, i vilka

de framställts. Det oaktat sprid-

des Ers skrifter länge i vida

J. P. Eckermann. Samtida teckning.

kretsar. Till svenska finnas över-

satta Undervisande tal jämte
andra predikningar (1922).

E'ckermann, Johann Pe-
ter, f. 1792, d. 1854, tysk för-

fattare, hovråd i Weimar. Ers
skrift Beiträge zur Poesie mit be-

sonderer Einweisung auf Goethe
(1823) blev anledning till Ers
överflyttning till Weimar och
nära vänskap med Goethe. Sina
dagliga samtal med denne utgav
han 1837—48 under titeln Ge-

spräche mit Goethe in den letzten

Jahren seines Lehens, ett för

kännedomen om Goethe ytterst

värdefullt arbete.

v. Eckermann, Clas Wal-
ter Harry, f. 1886, industri*

man, efterträdde 1919 sin fader,

kammarherre Carl Wilhelm
Thure v. E., f. 1853, som
verkst. direktör för Ljusne-Voxna

a. b. Har utgivit skrifter i in-

dustriella och politisk-ekono-

miska frågor och gjort sig känd
som ivrig förespråkare för in-

dustriell demokrati.

E'ckern förde, havsbadort vid

innersta delen av den liknämnda

viken av Kielbukten i preuss.

prov. Schlesvig-Holstein.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Eckersberg. 1. Christof-
fer Wilhelm E., f. 1783, d.

1853, dansk målare. Efter studier

i Köpenhamn, bl. a. för Abild-

gaard, och i Paris för David

]
samt en treårig vistelse i Rom

i

återvände E. 1816 till Dan-
mark. Han hade i enlighet med
tidens krav utbildat sig till hi-

storiemålare men ständigt bibe-

hållit en viss förkärlek för åter-

i givandet av de landskap och

människor, som omgåvo honom
(ett utmärkt porträtt målade

j
han av sin vän Thorvaldsen).

' Hemkommen fick han fullgöra

åtskilliga officiella uppdrag
(historiemålningar på Christians-

borg m. m.), men han utförde

,

helst porträtt, genre-, landskaps-
• och marinmålningar i en omsorgs-
fullt relaterande, realistisk stil.

Genom det kärleksfulla natur-

studiet, den sunda och starka

verklighetskänslan och den in-

'timt borgerliga karaktären i 'sin

konst blev E. skaparen av det

nationella danska måleriet. Som
professor vid konstakademin från

1818 utövade han en ytterst be-

^^ydelsefull lärarverksamhet; till

Thorvaldsen. Mälmng av C. W. Eckers-
berg.

Utsikt från ateljén. Lavering av C. W.
Eckersberg.

hans skola kunna de flesta be-

tydande danska målare under
1800-t:s förra hälft räknas. —
2. Johan Frederik E., f.

1822, d. 1870, norsk målare. E.

studerade i Diisseldorf och må-
lade efter hemkomsten huvudsak-
ligen norska fjällandskap. 1859
grundade han i Kristiania en må-
larskola, som fick stor betydelse.

Eckerö, den västligaste av de
större åländska öarna.

Eckhoflf, E m i 1, f. 1846, arkeo-

log och museiman, intendent för

livrustkammaren 1883—93, anti-

kvarie 1893—1911, har bl. a. lett

konserveringsarbeten i Visby och
utgivit de stora verken Svenska
stavkyrkor (1914—16) och Vishy
stadsmur (1922).

Ecklesiastik (av grek. ekkle-

si'a, kyrka), kyrklig, till den
kyrkliga förvaltningen hörande.
— Ecklesiastikdeparte-
mentet, statsdepartement, som
enl. departementsstadgan av 22
juni 1920 handlägger: 1) förvalt-

ningsärenden rörande kyrkovä-
sendet, prästämbetets utövning,

prästerskapets och kyrkobetjä-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä,
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ningens avlöning och övriga för-

måner, ecklesiastika boställen,

rikets ecklesiastika indelning och
indelning i skoldistrikt samt —
i den mån sådana ärenden ej an-

komma på annat departement,
kyrkostämma 1. den kyrkliga
kommunen — arkiv-, biblioteks-

och museiväsen, undervisnings-

väsen, vitterhet och konst, bio-

grafväsen och undervisnings-
statistik ; 2 ) lagstiftningsären-

den ang. byggande och underhåll

av kyrka och prästgård samt
ang. tillsättning av prästerliga

tjänster. — Under E. lyda riks-

och landsarkiv, de flesta bibliotek

och museer, ecklesiastikstaten,

de flesta akademier samt vittra

och lärda samfund, riksantikva-

rien, riksheraldikern ; kimgl.

teatrarna; Nobelstiftelsen; uni-

versitetskanslern; de flesta un-

dervisningsanstalter ; Serafimer-

lasarettet, Akademiska sjukhuset

i Uppsala; Malmöhus läns sjuk-

vårdsinrättningar i Lund; All-

männa barnbördshuset i Stock-

holm; Skolöverstyrelsen, Statens

biografbyrå. Gymnastiska cen-

tralinstitutet. Stadionstyrelsen

samt vissa pensioneringsanstal-

ter och milda stiftelser. — De-

partementschefen kallas i dagligt

tal ecklesiastikminis-
tern. Övriga ämbets- och tjän-

stemän äro : statssekreteraren,

expeditionschefen, 6 kansliråd,

ett antal kanslisekreterare och

amanuenser, 1 registrator och 1

bibliotekarie. — Ecklesia-
stikstat. 1. Sammanfatt-
ningen av rikets kyrkliga äm-

bets- och tjänstemän. — 2. En av

de civilmilitära staterna inom
armén och flottan. — E c k 1 e -

siastikår, prästerligt tjänste-

år; ingår 1 maj.

Eckmann, Otto, f. 1865, d.

1902, tysk konstnär. Urspr. må-

lare, övergick han på 1890-t. un-

der starkt intryck av japansk
konst till den dekorativa konsten
och konsthantverket, där han
blev en av skaparna av Jugend-
stilen (se d. o.).

Eckmiihl, se D a v o u s t.

Éclat [ekla'], fr., flisa, knall,

skräll, glans. Jfr Eklatera.
École centrale des arts et

manufactures [ekå'll saT)tra'll

deåa'r e manyfakty'r], se Tek-
nisk undervisning.

École des beaux-arts [ekå'11

de bå§a'r], franska konstakade-

mins läroverk, meddelar under-

visning i målarkonst, skulptur

och arkitektur. É. har utgått ur

en samtidigt med akademin 1648

grundad skola och upprättades ii

sin nuv. form 1793. I

École des Chartes [ekåll de i

sja'rt], arkivhögskola i Paris. Se

Arkiv sp. 653.

École libre des sciences poli-

tiques [ekå'11 libr de sia'r)s

påliti'kk], en 1872 i Paris grun-

dad högskola med undervisning

i ekonomiska, sociala och diplo-

matiska ämnen. E. är världens

förnämsta diplomatskola. Jfr

B o u t m y.

École normale supérieure'

[ekå'11 nårma'll syperiö'r], fr.,f

"högre normalskolan", läroan-i

stalt med internat i Paris, pla4

nerad under revolutionen, ii^
sin nuv. form 1850, har till ända-l

mål att utbilda läroverks- oS
universitetslärare. 1903 inordnad

under Paris' universitet.

École polytechnique [ekå'l

pålitekni'kk] , se T e k n i s i

undervisning.
École pratique des haut<

études [ekå'11 prati'kk de

ety'ddj, en 1868 grundad till Sol

bonne förlagd läroanstalt i Pari|

för den högre undervisningen

olika ämnen, huvudsakligen hi

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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storia, filologi och religionshisto-

ria. Särskild vikt är lagd på
praktiska övningar. É:s lärare

räknas till Frankrikes yppersta

vetenskapsmän.

École spéciale des langues
orientales vivantes [ekå'll spe-

3ia'll de lägg åriai)ta'll viva'gt],

i en 1795 grundad orientalisk läro-

I

anstalt i Paris, den första i sitt

slag.

Economic Journal [ikånå'mm-

I

ik dj9'n8ll, The E., högt an-

j

sedd nationalekonomisk facktid-

( skrift, utgiven av Royal Econo-
mic Society, London.

Economiser [ikå'nn8majå8],

se F ö r v ä r m a r e.

Economist [ikå'nnamist], The
E., engelsk ekonomisk veckotid-

, skrift, grundad 1843. Jfr Pris-
index.
Écossaise [ekåsä'§], fr. (av

,É c o s s e, Skottland) , urpsr. en
jskotsk figurdans i V2 !• 'A takt,

Jblev senare namn på en livlig

kontradans i V4 takt; även mu-
siken till sådan dans.

Écrasez Tinfäme ! [ekraåe'

uii)fa'm], fr., krossa den skänd-
(iga; ett uttryck av Voltaire, som
'lek karaktär av lösensord i upp-
\ sningstidens kamp mot kyrkan.

Écrins, Barre des É. [barr
leåekrä'T)l, högsta toppen i

)auphiné-Alperna, 4,103 m.
Écu [eky'] (fr., eg. sköld),

ildre franskt mynt, uppkallat
;;fter den på ena sidan avbildade
kölden. Präglades urspr. i guld,
edan i silver. 1 É. (silver) på
700-t. nära 6 francs. É. indrogos
803.

Ecuador [-då'r], Repiiblica
el Ecuador, helstatsrepublik
Syd-Amerika, gränsar i n. och

i.ö. till Colombia, i s. och s.ö. till

^eru och i v. till Stilla havet.
':8 gräns mot Colombia är sedan
017 genom fördrag fastställd,

under det den peruanska gränsen
är oviss på grund av ännu på-

gående gränstvister om vid-

sträckta områden. Till E. höra
även Galapagosöarna (se d. o.).

C:a 300,000 kvkm. C:a 2,000,000

inv. — Naturbeskaffenhet. E.

har fått sitt namn på grund
av landets läge kring ekva-
torn, från 1" 34' n. br. till 4° 49'

s. br. Geografiskt kan E. uppde-
las i tre skilda områden: kust-

landet utmed Stilla havet, Cor-
dillerernas område, omfattande
tvenne högfjällskedjor, som ge-

nomdraga landet i nord-sydlig
riktning och omsluta en 20—80
km. bred högslätt, samt skogsom-
rådet i ö. kring Amasonflodens
tillflöden. Större sjöar saknas.

Kustlandet täckes ännu till stor

del av urskogar. Den västliga

fjällkedjan, Cordillera Occiden-

tal, bland vars toppar vulkanen
Pichincha når en höjd av 4,787

m., den utslocknade vulkanen
Chimborazo 6,300 m., avgränsar
i v. högslätten, vilken är belägen

2,500—3,000 m. ö. h. Ö. om denna
höjer sig kedjan Cordillera Orien-

tal 1. Real med bl. a. topparna
Antisana (5,756 m.), Cayambe
och Altar och de ännu verksam-
ma vulkanerna Cotopaxi (5,900

m.) och Sangay. — Klimat. E. in-

delas i flera klimatzoner alltefter

höjden över havet. Västkustens
tropiska klimatområde med sin

delvis täta urskogsvegetation går
upp till c:a 600 m. ö. h. Härovan
följer det subtropiska bältet med
yppiga regnskogar till c:a 3,000

m. Ovanför dessa buskvegetation.

Högfjällens toppar nå över snö-

gränsen, som ligger 4,700—4,900

m. ö. h. Topparna bära ofta gla-

ciärer. ö. om Cordillererna bör-

jar urskogen, montanan, på 1,500

m:s höjd. Temperaturen är i hela

E. mycket likformig året runt.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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^Cidf2effP<^L Galapagosöarna
^^VenmTuh ' huvudkartans skala

Guayaquil vid Stilla havet har en

medeltemperatur för året av 27",

en januaritemperatur av 28°,

5

och en julitemperatur av 25 ",5.

Quito uppe på högslätten hår en
årsmedeltemperatur av 12°, 6, och
skillnaden mellan den varmaste
och kallaste månaden uppgår här
endast till 0°,4. Cordillerernas

västsida har regntid dec.—^maj,

östsidan mars—nov. I höglandet
förekomma två regntider: jan.

—

maj och okt.—nov. Kustlandet
är torrare än högslätten. Neder-
börden i Quito uppgår till 1,120

mm. årligen. — Växt- och djur-

värld, se Syd-Amerika. —
Näringar. Jordbruk är huvud-

näring. I den tropiska kustzonen

odlas med framgång kakao, kaffe,

sockerrör, ris och tobak, i bergs-

trakternas tempererade klimat-

område de europeiska sädessla-

gen. På högslätten idkas även bo-

skapsskötsel. E. är "panama-
hattarnas" hemland, och tillverk-

ningen av dylika är landets enda
större industri. Av nyttiga mi-
neral finnas guld, petroleum
(oljefältet Santa Elena), silver,!

koppar, järn, bly, kol och svavel

(kring Chimborazo). Endast de

båda förstnämnda ha, ehuru i

liten skala, exploaterats. Han
delsflotta saknas. E. är betydligt

distanserat av sina grannar i

ekonomiskt avseende. Förnämst£
exportvaror äro kakao, vegeta

biliskt elfenben, kaffe, panama
hattar, hudar och kautsjuk. —
Huvudstad är Quito; landet

största stad är Guayaquil. Blanc

övriga städer märkas Cuenca

Riobamba och Esmeraldas. -

Myntenhet är sucre. — Befolk

ning. E:s befolkning består til

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä,
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Ecuador. Landskap i Cordillerema.

60 % av indianer. Kreolerna, den
härskande klassen, ingå i total-

siffran med c:a 7 %. Återstoden
utgöres av negrer, som nästan
helt bebo den nordligaste pro-

vinsen, Esmeraldas, och bland-
raser. Ociviliserade indianer

(100,000—200,000) finnas över
hela landet, även i kustområdet,
men i synerhet i E:s till största
delen outforskade ö. delar. —
Författningen har ofta omstör-
tats, senast 1906. Republiken
styres av en för 4 år vald presi-

dent jämte ett statsråd på 15 led.,

därav 5 ministrar. Den lagstif-

tande makten utövas av kongres-
sen, uppdelad i senat och depute-
radekammare. Rösträtten är be-

gränsad till läskunniga män. —
Förvaltning. E. indelas i 17 pro-

vinser och 1 territorium (Gala-

pagosöarna). — Undervisnings-
väsen. Ett universitet finnes i

Quito, i Guayaquil och Cuenca
högre skolor, huvudsakligen för

utbildande av statstjänstemän.
Folkskoleundervisning är formellt

obligatorisk men föga effektiv. —
Historia. E. hette urspr. Quito
efter landets största indianrike,

som erövrades av inkafolket på

Ecuaaor. Vulkanen Cotopaxi.

Ord, gom ej äterfinnas under £, torde sökas under Ä.
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1460-t. och av spanjorerna på liga eller ämbetsplikter (domar-|

1530-t. På 1800-t. tog E. del i de ed, tro- och huldhetsed o. s. v.),

allmänna frihetssträvandena, Eda, i d a, bakvatten i etf
slutförde befrielsekriget 1822 och strömdrag; strandinskärning, där
anslöt sig till Colombia (se vattnet har virvelrörelse,
d. o Historia) tiUs det 1830 ^da, socken i Värml. 1., pasto-
gjorde sig oavhängigt Den fol-

^^^ ^ Karlstads stift. 6,740 inv.
jande tiden har praglats av täta

j goeknen Eda vattenkur-
orohgheter men stora reformer anstalt och Eda glas-
ha dock inforts, främst slaveriets bruk
avskaflfande 1854. lanslutning

Eda'fiska faktorer se V äxt-
till Brasilien bröt E. 1917 de

i^aa nsK» taktorer, se v axt

diplomatiska förbindelserna med ° _^,j ,.' , , . xt j
rri^, 1 1 j 14. -1 j.-,^ • E dam, liten stad i prov. Nord-
Tyskland men deltog ei aktivt i tt n ^ Vt j v j -j r^ •

,
•'.

. ^ •' Holland, Nederländerna, vid Zui-
^ * derzee, bekant för sin tillverk-

Viktigaste exportvaror 1920 ning av ost, e d a' m e r o s t, en

Kakao
(mill. Pd st.):

3^^
hel- 1. halvfet, klotrund, oftast

Vegetabiliskt elfenben"
'.'.'.'.'. 0% löd- 1. gulfärgad ost med salt.

Kaffe 0,092 något syrlig smak.
Panamahattar 0,077 _,, , r j _• j
Hudar 0,056 Eda skans, fordom mindre
Kautsjuk. . O^ois fästning i Eda skn, Värml. 1.,

Handelsomsättning (mill. pd st.)
nära norska gränsen, anlagd 1656

(medeltal per år): —57. Fyllde upprepade gånger
1896—1900 1901—05 1916—20 sin uppgift som gränsspärr, se-

Import . . 1,70 i,« 2,s9 nast 1808, Efter 1815 har den
Export . .

l,oB i,7s 3,3.
^^^^ förfalla.

Järnvägsnätets längd (km ): j.^^^ kommer enligt en, dock
1875 1880 1885 1890 1906 1921 bestridd, tolkning av isl. ddr, dikt,
41 t)U \ ^6* o\)\) ö\j\j boO . ijT oi 1 i«tji j-

och betyder sålunda diktkonst,
Écusson [ekyså'!)], fr., vapen- poetik. E. är det ursprungliga

sköld, sköldmärke. namnet på ett av Snorre
e. d., förk. för eller dylikt. Sturlassons (se d. o.) främsta
Ed. 1. Socken i Sthlms 1., verk, vilket finnes bevarat bl. a.

jämte Sollentuna pastorat i Upp- j en handskrift i Uppsala univ.
sala stift. 1,095 inv. — 2. Socken bibi. samt i flera handskrifter i.

i Värml. L, jämte Borgvik pasto- Köpenhamn, alla från tiden 1300
rat i Karlstads stift. 2,330 inv. _50; arbetet är författat omkr.— 3. Socken i Västernorrl. 1., pas- 1220. Det består av tre huvud-
torat i Härnösands stift. 1,540 inv. ^elar. Den första, Gylfaginning,— 4. Se Västra och östra är en på dikter och på den då
Ed. — 5. Järnvägsstation och levande traditionen byggd fram-
kurort vid sjön Stora Le i v. ställning av den nordiska myto-
Dalsland. — 6. Se D a 1 s - E d. login i form av ett samtal mellan

Ed, näs, landtunga. en svensk sagokonung, Gylfe, och

Ed. Jtir. En under högtidlig den i tre olika skepnader för-

(vanl. religiös) form avgiven för- klädde Odin. Därpå följer Skald-

säkran om tillförlitligheten av en skaparmdl 1. Bragaraedur, Brages

faktisk uppgift (ss. vid rätte- berättelser, om skaldemjödets
gångar) eller ett löfte om t. ex. uppkomst, om gudar och gudin-

uppfyllandet av vissa medborger- nor samt genom myterna givna

Ord, som ej återfinnas under £, torde §ök(i$ under ä.

i
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förklaringar till skaldemas ken-

ningar (se Metafor) jämte
citat efter en mängd namngivna
och anonyma skalder. Sist följer

Edttatal, en dikt om kung Håkan
och Skule Jarl, i 102 strofer

på olika versmått med metrisk
kommentar. — Enligt en isländsk

tradition på 1600-t. skulle Snor-

res arbete vara utdrag ur ett

äldre av den lärde Sämund präst

på Ödde (därav den äldre tyd-

ningen "Odde-boken" för Edda).
När biskop Brynjolfr Sveinsson

på Island år 1643 fann en perga-

mentscodex, innehållande flera av

de guda- och hjältesånger Snorre
citerar, trodde han sig därför ha
funnit Snorres källskrift och gav
handskriften namnet Sämund den
lärdes Edda. Den kallades därför

den äldre Eddan, poetiska Eddan
1. blott Eddan. Handskriften,

fden s. k. co'dex re'gius — så kål-
blad emedan den förvaras i Det
kongelige Bibi. i Köpenhamn —
är gjord omkr. 1270, samlingen
redigerad omkr. 1250 och de flesta

dikterna författade under perio-

jden 900—1050; Sämund, som
! levde 1056—1133, kan således ej

ha haft något att skaffa med detta
arbete. — Med eddadikter
menas dikterna i codex regius

Jämte i andra handskrifter funna
• kväden, vilka till sitt väsen helt

överensstämma med dessa. Jfr
Isländsk litteratur.
Eddington [e'ddingt9n], Ar-

thur Stanley, f. 1882,
engelsk astronom. 1913 professor
i Cambridge. Utgående från strål-

.ningstrycket, har E. uppställt en
av hittills vunna resultat bekräf-
tad teori om stjärnornas bygg-
nad, vilken bl. a. ger c:a 10'* gr.

jsom övre gräns för storleken av
stjärnornas massor.

^
Eddy [e'ddi], se Christian

Science.

Edebo kyrka. Interiör.

Eddystone [e'ddist9n], fyrtorn
i Engelska kanalen, 23 km. s.s.v.

om Plymouth. Det första fyrtor-
net byggdes där 1697, det nuva-
rande 1882, 41 m. högt. Ljuset
är synligt på 28 km. avstånd.

Ede, Karl, f. 1894, d. 1918,
bildhuggare. E. skapade under
sin i förtid avbrutna konstnärs-
bana starkt stiliserade skulp-
turer, av vilka den mest bekanta
är fontänfiguren Eva.

Edebo, socken i Sthlms 1., pas-
torat i Uppsala stift. 2,240 inv.— Medeltida gråstenskyrka, re-

staurerad 1911—13, med märk-
liga kalkmålningar från början
av 1500-t. — In. delen av E. in-

tränger Edeboviken.
Edefors. 1. Socken i Norrb. 1.,

pastorat i Luleå stift. 3,260 inv.— 2. Stor fors, tillhörig svenska
staten, i Lule älv inom E. 1.

Edelcrantz, Abraham
Niklas, f. 1754, d. 1821, frih.,

före adlandet 1789 Clewberg,
författare och ämbetsman. D. var
född i Åbo, där han under studie-

tiden knöt ett fast vänskapsband
med Kellgren och blev docent i

fysik och lärdomshistoria samt
universitetsbibliotekarie. E. var

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas \mder Ä.
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1783—1810 direktör vid Kungl.
teatern i Stockholm, 1805 blev

han överintendent och 1813 presi-

dent i Kommerskollegium. Led.

av Sv. akad. 1786. — E:s poe-

tiska alstring, gom står i be-

roende av samtida engelsk dikt-

ning, kan betecknas som för-

romantisk; särskilt gäller detta

Ode till svenska folket (1786).
— E. var även uppfinnare, bl. a.

på telegrafins och ångmaskin-
konstruktionens område.

Edelfelt. 1. Albert E., f.

1854, d. 1905, finländsk målare,

studerade fr. o. m. 1874 i Paris,

där han sedermera årligen vista-

des. Ägnade sig först åt historie-

måleriet {Drottning Blanka, 1877,

Hertig Karl skymfande Klas Fle-

mings lik, 1878) men övergick

vid slutet av 1870-t. till det na-

turalistiska friluftsmåleriet. Sina

motiv tog han denna tid i regel

från finländskt folkliv. Under
1890-t. förnyades hans intresse

för historiska och därmed besläk-

tade motiv. I Kristus och Magda-
lena (1890, se ill. till Fin-
ländsk konst) förlade han
den bibliska scenen till en fin-

ländsk björkskog. Han utförde

också dekorativa målningar, ss.

Åho akademis invigning (vägg-

målning i Helsingfors universitet,

1904). Bland E:s övriga arbeten

från denna tid märkas illustra-

tioner till Fänrik Ståls sägner

(1898—1900; se ill. tiU Björ-
neborgarnas marsch) och

andra dikter av Runeberg samt
till Snoilskys Svenska bilder

(1894). Under hela sin verksam-

hetstid var han en flitig och

skicklig porträttmålare; till hans

mest bekanta porträtt höra de

av Pasteur, Roux och Viktor

Rydberg (se ill. till dessa ord).

— E. var på sin tid den finska

konstens främste man, en för-

Landshövdingen. Målning av Altert
Edelfelt.

finad, intelligent och skicklig

konstnär, som stod i beröring
med tidens ledande konstrikt-
ningar och i sitt hemland ver-

kade som banbrytare för de mo-
derna idéerna. — 2. B e r t h a E.,

f. 1869, den föreges syster, har
utgivit broderns brev, en levnads-
teckning över modern {Alexandra
Edelfelt, 1920) samt Ur en gam-
mal dagbok. En episod i J. L.

Runebergs liv (1922).

E'delinck, G er ar d, f. 1640,

d. 1707, flamländsk kopparstic-"

käre, verksam i Frankrike, där

han var sin tids mest berömde
gravör. Han reproducerade före-

trädesvis sina samtida Lebrim ,

och Ph. de Champaigne men även i

italienska renässansmästare.

E'delweiss [-väjs], Leonto-

po'dium alpi'num, en ullig, c:a

15 cm. hög ört (fam. Compo'»i'

tae) med lansettlika blad och

vitludna blomhuvuden. Europas
och Asiens högfjäll.

Ede'm, se ödem.
E'den. 1. Enl. 1 Mos. '2 det

i

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä,
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land, där paradiset var beläget,

enl. andra ställen i G. T. (t.

ex. Hes. 28: 13; Jes. 51: 3)

identiskt med lustgården själv.

Se Paradisberättelsen.
— I överförd bemärkelse använ-
des E. SS. beteckning för en skön
nejd 1. ett lycksaligt tillstånd. —
2. Rike vid mellersta Eufrat,

omkr. 860 f. Kr. erövrat av assy-

rierna (jfr Jes. 37: 11 f.).

Eden, N il s, f. 1871, politiker,

landshövding i Sthlms 1. 1920. E.,

som tidigare gjorde sig bemärkt
som historisk forskare, var prof. i

historia i Uppsala 1903—20 och

utgav ett flertal arbeten, bl. a.

en framställning av central-

regeringens organisation och ut-

veckling under 1500- och 1600-t.

I yngre dagar en av den alinska

skolans (jfr Al in) ivrigaste

anhängare, drogs han över till

liberalismen, invaldes 1909 i

A. K. och blev 1916 chef för libe-

rala samlingspartiet. E. stärkte

dettas samverkan med social-

demokraterna och bildade okt.

1917 en liberal-socialistisk koali-

tionsregering, som bl. a. genom-
förde den allmänna och lika röst-

rätten för man och kvinna samt
åttatimmarslagen. Utrikespoli-

tiskt genomförde den ett handels-

avtal med ententemakterna, mot-
satte sig under finländska inbör-

Edelweiss.

Nils Eden.

deskriget 1918 svenskt ingri-

pande och lät hänskjuta den upp-
seglande tvisten med Finland om
Älandsöarna till N. F. Ers mini-
stär föll mars 1920 på grund av
oenighet mellan liberaler och so-

cialister ang. en kommunal skat-

tereform. När det liberala par-

tiet våren 1923 splittrades, ut-

trädde E. jämte övriga motstån-
dare mot rusdrycksförbudets upp-
tagande på partiprogrammet där-

ur och vidtog anstalter för bil-

dandet av ett nytt liberalt parti.

Edenta'ta (av lat. e, utan,

och dens, tand) , edenta'ter,
"tandfattiga", en numera i två
ordningar, E. norna'rthra (se

Nomarthra) och E. ooena'r-

thra (se Xenarthra), upp-
delad däggdjursordning.

Ede'ssa, intill nyare tid namn
på Urfa i n.v. Mesopotamien.
Staden vann» tidigt för kristen-

domen och gjordes 1098 under
första korståget till säte för ett

grevskap E. Dess erövring av
Beldjukerna 1144 föranledde

andra korståget.

Edestad, socken i Blek. 1.,

jämte Hjortsberga pastorat i

Lunds stift. 995 inv. — Medel-
tida stenkyrka.

Edet, se Lilla Edet.

Ord, som ej återfinnaB imder E, torde sökas under Ä,
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Edfu, stad i övre Egypten vid

Nilen, med ett från ptolemaiernas
tid härstammande Horustempel,
det bäst bevarade av alla egyp-
tiska tempel (se ill. till Bygg-
nadskonst sp. 815—16).

Edgeworth [e'dd5oeth]. 1.

Maria E., f. 1767, d. 1849,
engelsk författarinna. Främst
bland hennes verk stå hennes
skildringar av irländskt bondeliv,

men även hennes satiriska inte-

riörer ur Londonlivet ha bety-

dande värde. — 2. Francis
Ysidro E., f. 1845, engelsk
nationalekonom, prof. i Oxford
1891—1922. E., vilken närmast
tillhör den matematiska riktning-

en inom nationalekonomin, har
offentliggjort sina flesta arbeten

i Economic Journal.

Edgren. 1. August Hjal-
mar E., f. 1840, d. 1903, språk-

forskare, skald; prof. i Lincoln,

För. Stat., 1884—90 och 1893—
1901, i Göteborg 1890—93, medl.

av Sv. Akadrs Nobelinstitut 1901.

Jämte språkvetenskapliga av-

handlingar, huvudsakligen i

sanskrit, hans specialämne, ut-

gav E. smärre språkläror och
stora lexika över moderna språk,

tolkningar av indiska skalde-

verk, av Longfellow, Tennyson

m. fl. Hans egen diktning är ädel

tankelyrik i V. Rydbergs art. —
2. Johan Gustaf E., f. 1849,

prof. vid Karolinska institutet

1888—1914, medicinsk författare,

särskilt på hjärtsjukdomarnas

område, och mycket anlitad lä-

kare. — 3. Anne Charlotte
E., se L e f f 1 e r.

Edgärdsman, i den äldre skan-

dinaviska processen beteckning

för person, som styrkte parts ed.

E. togos vanligen ur den svärjan-

des ätt. Edgärdsmannainstitutio-

nen upphävdes i Sverige 1695.

Edhem, kyrka i Skarab. 1.,

uppförd 1872, gemensam för

socknarna Edåsa och Ljunghem.

Edholm. 1. Erik Vilhelm
af E., f. 1817, d. 1897, överste,

hovmarskalk, direktör för de
kungl. teatrarna 1866—81, i vil-

ken befattning han ådagalade
mycken duglighet. — 2. Edvard
Mårten E., f. 1831, d. 1914,

den föreg:s broder, militärläkare,

verksam särskilt för organisa-

tionen av den militära hälso- och
sjukvården.

Edi'kt (lat. edi'ctuin), av
romerska pretorer, ediler 1. pro-

vinsståthållare utfärdade kun-
görelser rörande deras tillärnade

förvaltning. Av särskild betydelse

för rättsutvecklingen voro de E.,

som pretorerna i egenskap av
domare utfärdade. De ägde rätt

att upphjälpa, korrigera och

göra tillägg till den gällande rät-

ten. Samlade under kejsar Hadri-

anus, utgjorde de grundvalen för

Co'dex justmia'nus (se C o d e x
och Corpus juris. — Även
vissa av de romerska kejsarnas

förordningar kallades E. — I

nyare tid har E. använts som be-

nämning på vissa viktiga stats-

akter, SS. Nantesiska ediktet, Re-

stitutionsediktet m. fl.

Edikta'lkallelse, E d i k t a 1
-

stämning, se Stämning.
Edi'l, se A e d i 1 och Akade-

miska föreningen.
Edinburgh [e'ddinb9rå], hu-

vudstad i Skottland och grevska-

pet Midlothian, beläget i ö. Skott-

land nära utloppet av floden

Leith i Firth of Forth. E., som
ligger i en rätt kuperad terräng,

består av en gammal stadsdel,

Auld Reekie, jämte däromkring

grupperade nyare stadsdelar och

förstäder. Centralpartiet i den

äldsta stadsdelen upptages av

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under
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den högt belägna borgen (äldsta staden, som började anläggas i

delen från 1000-t.), byggd pä slutet av 1700-t., genomskäres av
platsen för ett gammalt romerskt tre parallella huvudgator, av
fäste. I ö. ligger Holyrood Palace, vilka den märkligaste är Princes
de gamla skotska konungarnas Street med W, Scotts monument,
residens, uppfört huvudsakligen Under 1800-t:s förra hälft upp-
pä 15- och 1600-t. på platsen för fördes här en mängd byggnader i

ett kloster, vars kyrka delvis klassicistisk stil, bl. a. National
kvarstår som ruin. I gamla sta- Gallery, som innehåller en bety-

den ligger även det forna pärla- dande konstsamling, och Royal
mentshuset, uppfört på 1600-t., Institution, nu säte för skotska
nu inrymmande högsta domstolen konstakademin, båda av W. H.
jsamt Advocates Library, Skott- Playfair, samt High School av
I lands största bibliotek. Den nya T. Hamilton (se ill. till d. o.),

Ord, som ej återfinnas under £, tord§ sökas imder Ä.
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mi^ll^!;^(f^^l»ms^^i^ i^fis:f m̂i^mt<^g>mmii^

Edinburgh. Holyrood Palace,

som även skapade ett moniunent
över Burns. Universitetet, grun-
dat 1583, är inrymt i en efter

ritningar av R. Adam 1789 på-

börjad byggnad. Ers märkligaste
kyrkor äro den gotiska S:t Giles,

restaurerad på 1800- 1., och S:t
Marys Cathedral, uppförd på
1870-t. av G. Scott. Bland E:s
industrier märkas bryggerier,

brännerier, tryckerier och pap-

persbruk. E. är huvudsäte för en

hel del stora handelshus och har

livlig bankrörelse. 420,000 inv. —
Historia. Redan före romartiden

torde den nuv. borghöjden varit

befäst. På 600-t. anlade Northum-
berlands konung Edwin där ett

nytt fäste, "Edwin's Burg". Se-

dan Ers borg på 1000-t. blivit ett

av kungaresidensen, uppväxte

snart staden, som på 1400-1, blev

Skottlands förnämsta och säte

för styrelsen. Ers betydelse

minskades vid personalunionen

med England 1603 och upphävan-
det av det skotska parlamentet

1707, men det har förblivit skot-

tarnas kulturella centrum.

Edinburgh Review [e'ddinb9-

rå rivjo'], engelsk tidskrift för

litteratur och politik, inflytelse-

rikt liberalt partiorgan, grund-

lagt 1802. Bland Ers mer be-

märkta medarbetare kunna näm-
nas Scott, Carlyle och Macaulay.

E'dinger, Ludwig, f. 1855,

d. 1918, tysk neurolog, direktör

för Senckenbergska neurologiska

institutet i Frankfurt am Main
1883. Har gjort betydelsefulla

Edinburgh. Princes Street med Scotts monument. T. v. Borgen.

Ord, som ej återfiim^S m4^F ^> torde söHas Wddr Ä.
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undersökningar av det centrala

nervsystemet hos ryggradsdjur.

Edison [e'ddis8n] , Thomas
Alva, f. 1847, amerikansk upp-

finnare. E. började sin bana
som tidningsförsäljare, blev se-

nare telegrafist och anlade på
1870-t. egna verkstäder för till-

verkning av telegrafapparater.

Av E:8 uppfinningar märkas åt-

skilliga förbättringar inom tele-

grafin och telefonin, den elek-

triska glödlampan, fonografen,

kinetoskopet (den moderna kine-

matografens föregångare) och

Edisonackumulatorn. Om också

idéerna till flertalet uppfinning-

ar icke helt och hållet varit E:s,

har han dock lyckats bringa dem
till former, lämpliga för prak-

tiskt bruk.

Éditeur [editö'r], fr., och

editor [e'ddit8], eng., utgiva-

re, (bok-, musik-) förläggare.

Editio'n (fr. edition, förk.:

éd.), upplaga.

Editor, se Éditeur.
Edling, Bernhardina

(Dina), f. Niehoff, f. 1854,

sopransångerska, debuterade vid

Edinburgh. John Knox' hus.

Thomas Alva Edison i sitt laborato-
rium.

operan i Stockholm 1876, engage-
rad där och en av dess bästa
krafter 1877—92, har senare äg-

nat sig åt konsertsång och sång-
undervisning.

Edlund, Erik, f. 1819, d.

1888, fysiker, 1850 Vet. akadrs
fysiker, 1854—75 tillika fysiker

vid Elektriska telegrafverket.

Produktiv vetenskaplig författa-

re, behandlade han elektriska och
meteorologiska företeelser, elek-

tricitetens teori och värmeteori.

På Ers förslag upprättades ett

antal meteorologiska observa-

tionsstationer.

Edmonton [e'ddm8nt8n],
nordlig förstad till London.

Edoméer, e d o m i' t e r, ett

med Israel besläktat folkslag, vil-

ket möjligen redan före israeli-

ternas inträngande i Kanaan un-
derlade sig det dittills av h o r é -

erna bebodda området s. och
s.ö. om Döda havet och där i

varje fall tidigare än Israel i sitt

land (jfr 1 Mos. 36: 3i fif.) upp-

rättade en ordnad stat. Då Israel

under David nådde en utomor-
dentlig politisk maktutveckling,
blevo emellertid bl. a. även E.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas imder Ä,
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Islagna och underkuvade (2 Sam.
8: 13 f.). Efter Salomos död lydde
de under Juda rike intill konung
Jorams tid (omkr. 850 f. Kx.),

då de lyckades återvinna sin

självständighet (2 Kon. 8: 20

£f.). Liksom grannfolken fingo de
säkerligen sedermera böja sig

först för assyrierna och därpå
för kaldéerna. Då dessa 586 f.

Kr. underkuvat Juda, trängde
E. in i s. delen av det avfolkade
området och flyttade definitivt

dit, då ö. delen av deras forna
område senast under 300-t. f. Kr.
erövrades avnabatéerna (se

d. o.). Det edomeiska riket i s.

Juda, från den hellenistiska tiden

benämnt I d u m é e n, med He-
bron ss. centrum, föll emellertid

126 f. Kr. i mackabéernas våld,

vilka härvid tvingade invånarna
att antaga omskärelsen och ju-

darnas religion. Med Juda rikes

undergång år 70 e. Kr. slutar

också Iduméens historia.

Edsberg. 1. Härad och tings-

lag i Örebro 1., omfattande sock-

narna Skagershult, Tångeråsa,

Edsberg, Knista, Hidinge, Kvist-

bro och ö. delen av Nysund. E.

ingår i Västernärkes domsaga.
13,020 inv. — 2. Kontrakt i

Strängnäs stift, omfattande pas-

toraten Ramundeboda, Edsberg
och Hackvad, Knista och Hidinge,

Kräklinge, Kvistbro, Skagershult,

Viby och Tångeråsa. — 3. Socken
i E. 1 och E. 2, jämte Hackvad
pastorat i Strängnäs stift. 1,605

inv. — Medeltida tvåskeppig kyr-

ka av kalksten, delvis tagen från

den i socknen belägna Riseberga

(se d. o.) klosterruin. — 4. Herr-

gård i Sollentuna skn, Sthbns 1.,

vid innersta delen av Edsviken.

Huvudbyggnaden från 1760-t.

Edsbro, socken i Sthlms 1.,

jämte Ununge pastorat i Uppsala

stift. 1,530 inv. — Medeltida grå
stenskyrka med kalkmålningar.

Eds bruk, sulfatcellulosafa-

brik och sågverk i Västra Eds
skn, Kalm. 1.; tillhör Eds cellu-

losafabriks a. b., Edsbruk, grun-
dat 1888.

Edschmid [e'tsjmit], Kasi-
mir, eg. Eduard Schmidt,
f. 1890, tysk författare, framträ-
dande representant för den litte-

rära expressionismen, väts pro-

gram han framlagt i tJher den
Expressionismus in der Literatur

(1920). 1917—18 företog E. en
föredragsturné i Skandinavien.

Edsele, socken i Västernorrl.

1., pastorat i Härnösands stift.

2,200 inv.

Edsförbundet, Schweiziska
E., se Schweiz.

Edshult, socken i Jönköp. 1.,

jämte Hult pastorat i Linköpings
stift. 640 inv. — Den nuv. kyrkan
uppfördes 1836, då den gamla,
från 1300-t. härstammande trä-

kyrkan med samtida målningar
revs. Rester av dessa målningar
och en madonnabild från 1300-t.

förvaras i Stat. hist. mus.

Edshultshall, mimicipalsam-
hälle i Morlanda skn, Göteb. 1.

255 inv.

Edsleskog, socken i Älvsb. 1.,

jämte Mo och Fröskog pastorat i

Karlstads stift. 735 mv. — Den
nuv. kyrkan ersätter en 1902

brunnen medeltida tegelkyrka,

urspr. treskeppig.

Edström. 1. Johannes
Sigfrid E., f. 1870, industri-

man, idrottsfrämjarej blev efter

en tids verksamhet utomlands
direktör för Göteborgs spårvägar

1900 och är sedan 1903 verkst.

direktör för A. S. E. A. E. har
nedlagt stort arbete till den all-

männa idrottens främjande, var

färdledare för de svenska olym-

piatrupperna 1906, 1908 och

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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1920, led. av organisationskom-
mittén för Olympiska spelen

1912. Led. av styr. för Sveriges

Centralförening för idrottens be-

främjande, ordf. i Sv. Idrotts-

förb. 1901—04, v. ordf. i Sv.

gymn.- och idrottsfören : s riks-

förb. sedan 1914, en av dettas

stiftare. — 2. David E., f

.

1873, bildhuggare. Ers skulptu-

rala begåvning framträder sär-

skilt i en rad kraftfulla porträtt-

huvuden, bl. a. av Axel Romdahl
(Göteborgs museum) och Ernest
Thiel (hos denne). — 3. Anna
E., f. 1884, sopransångerska, de-

buterade på operan i Sthlm 1914,
engagerad där sedan 1915.

Edsvalla, sulfit- och sprit-

fabrik i Nors skn, Värml. 1., vid

Norsälven. Tillhör a. b. Edsvalla
bruk, grundat 1903, som förr

även bedrivit järntillverkning vid
E. Vid E. ligger även ett träsli-

peri, tillhörigt Frykfors a. b.

Edsviken, milslång saltsjövik
n, om Stockholm, med mynning
vid Stocksund mellan Stora och
Lilla Värtan.

Edsvära, socken i Skarab. 1.,

jämte N. Vånga och Kvänum
pastorat i Skara stift. 1,035 inv.

Edsöreslagar (fsv. ep-söre, ed-
gång). Den s. k. edsöreslagstift-
ningen på 1200-t. är att anse som
det första försöket till svensk
rikslagstiftning. Konungen och
de förnämsta stormännen över-

änskommo om påbjudande av
visssL regler, som de med ed för-

bundo sig att hålla och försvara.
Först genom landskapstingens
godkännande blevo dessa påbud
edsören) lag. De första E. ut-

iirdades av Birger Jarl: om hem-
rid, kvinnofrid, kyrkofrid och
ingsfrid. De kallades även "frids-

agarna" och finnas bevarade som
m del av Östgötalagens edsöres-
3alk (kap. 1—16). Senare till-

kommo nya E. genom Alsnö stad-

ga 1279 och Skänninge stadga
1284 (om kungsfrid). Brott mot
E., edsöresbrott, skulle av-

dömas av konungens räfsteting.

De belades med strängare straff

än andra brott. Tid efter annan
upptogos nya kategorier av brott

som edsöresbrott. Begreppet E.

bortföll först i strafflagen 1802.

Jfr Landskapslagar.
Educe'ra (lat. educa're), upp-

fostra. — Edukatio'n (fr.

éducation), uppfostran.

E dur, durtonart med e till

grundton och fyra #-förtecken,

för f, c, g och d. Parallelltonart:

ciss moll.

Edvard, cmgélsachsiska ko-

nungar. — 1. E. den äldre,
d. 925, son till Alfred den store.

Kämpade framgångsrikt mot
danskarna och erkändes slutli-

gen som konung över hela Eng-

land. — 2. E. Bekännaren,
f. omkr. 1004, d. 1066, son till

Ethelred II. Uppfostrades i Nor-
mandie under det danska herra-

väldet i England men valdes

efter den danska konungaättens
utdöende till konung 1042. Svag
och osjälvständig, leddes E. full-

ständigt av gunstlingar, mesta-

dels normander, och lovade att

göra sin frände Vilhelm (Erövra-

ren) till sin efterträdare, varige-

nom den normandiska erövringen

förbereddes. Den verkliga mak-
ten innehades under tiden av

jarl Godwin och senare av den-

nes son Harald. E. grundlade den

berömda Westminster Abbey i

London, där han begrovs. Kanoni-

serades 1161. — Jfr England.
Eistoria.

Edvard, konungar av Eng-
land. — 1. E. I, f. 1239, d. 1307,

efterträdde 1272 sin fader Hen-
rik III. Deltog vid dennes sida

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas under Ä.
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Edvard IV. Samtida målnlug.

i de inbördes striderna på 1260-t.

och företog i förening med den
franske konungen Ludvig IX
]270 ett korståg till Tunis, var-

ifrån han drog till Palestina.

Som konung utvidgade han ge-

nom krigståg sitt välde till Skott-

land och Wales. E : s inre sty-

relse var kraftig och ägnades
mest åt lagstiftningen. — 2. E.

II, f. 1284, d. 1327, den föregrs

son. Fick 1301 titeln prins av
Wales, vilken titel sedan alltid

burits av den engelske konungens
äldste son. E., som besteg tronen

1307, var en oduglig vekling, om-
gav sig med utländska gunst-

lingar och ådrog sig stormännens
fiendskap. Slutligen föll han
offer för en sammansvärjning
bland dessa under ledning av
hans egen gemål, Isabella av

Frankrike, tvangs 1327 att abdi-

kera och mördades s. å. — 3. E.

III, f. 1312, d. 1377, den föregrs

son, konung från 1327. Stod till

1330 under förmynderskap av
Caodern och hennes gunstling
Mortimer. Ers försök att åter-

upprätta Englands övervälde i

Skottland ledde till vilda gräns-

fejder men medförde f. ö. ej nå-

got varaktigt resultat. E. bör-

jade 1337 hundraårskrigen mot
Frankrike. Under E : s sista år, då
han försjunkit i slöhet, kämpade
två partier om makten, det ena,

mera folkligt, under ledning av

Ers äldste son, Edvard, den
"svarte prinsen", det andra, hög-

aristokratiskt, under hans fjärde

son, John av Gaunt (se L a n -

caster). — 4. E. IV, f. 1442,

d. 1483, den föregrs sonsons son-

son, son till Rikard av York (se

Rikard). I rosornas krig vi-

sade han sig som en lysande fält-

herre och lyckades efter ett par

avgörande segrar över huset Lan-
casters anhängare 1461 tillfånga-

taga Henrik VI och själv bestiga

tronen. Impopulär genom sitt äk-

Edvard VI. Samtida målning.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas xinder Ä,



705 Edward ^06

tenskap med Elisabet Woodville

och sin självi-ådighet, blev han

I

fördriven genom en resning bland

;
stormännen men lyckades efter

få månader återtaga tronen. Där-

efter ville E. återupptaga kriget

I

mot Frankrike men förmåddes av

[Ludvig XI till ett stillestånd. —
5. E. V, f. 1470, d. 1483, den

föreg-.s son, konung 1483. Blev

av sin farbroder Kikard av Glou-

jcester insatt i Towern och där

jpå hemlighetsfullt sätt bragt om

I

livet jämte sin yngre broder. Först

1674 fann man vid ombyggnads-
irbeten i Towern under en trap-

ipa de båda brödernas skelett,

[äom fördes till Westminster
Abbey. — 6. E. VI, f. 1537, d.

1553, son till Henrik VIII och
lans tredje gemål, Jane Seymour.
.Konung 1547. Stod under sin

icorta regering under förmyn-
lare, vilka genomförde reforma-
ionen. Med honom utslock-

lade huset Tudor på manliga
injen. — Om E. 1—6 se vidare
il n g 1 a n d. Historia. — 7. E.

/II, f. 1841, d. 1910, son till

Irottning Viktoria och prinsge-

iiälen Albert av Sachsen-Koburg
ich Gotha, konung av Storhri-

annien och Irland 1901. E., som
mder sin moders långa regering
,iade föga inflytande på det poli-

. iska livet men förvärvat vid-

,
träckta personliga förbindelser
ich djup inblick i sin tids för-

iTiUanden, om han också mest
'jort sig känd ss. den fulländade
arldsmannen, ingrep efter sin

ronbestigning kraftigt i riks-

lyrelsen och genomförde en radi-

al omläggning av den brittiska

•olitiken. Storbritannien, som un-
er Viktorias tid företrädesvis

pelat en åskådarroll i den eiiro-

eiska politiken, övergav sin

plendid isolation (lysande isole-

ing), tog ånyo plats ss. aktiv

Edvard VII.

europeisk makt och uppgjorde
sina mellanhavanden med de båda
rivalerna på kolonialmarknaden,
Frankrike och Ryssland (se En-
te n t e) . E. var förmäld med
Alexandra, f. 1844, dotter till

Kristian IX av Danmark, och
hade två söner, hertigen av Cla-

rence, som dog före fadern, och
efterträdaren, Georg (V), samt
tre döttrar, Louise, hertiginna av
Fife, f. 1867, d. 1912, Victoria,

f. 1868, och Maud, f. 1869, gift

med Håkan VII av Norge. Se
vidare Storbritannien. Hi-
storia.

Edward, engelska prinsar. —
1. E., prins oaj Wales, kallad

Svarte prinsen, f. 1330, d.

1376, äldste son till Edvard III.

Var en lysande representant för

medeltidens riddarväsende. I

hundraårskrigen segrade han vid

Crécy och Poitiers. Blev upphöjd
till furste av Akvitanien och höll

hov i Bordeaux. Invecklades på
1360-t. i tronstrider i Spanien,

varvid han vann nya segrar, men
led i hundraårskrigens fortsatta

strider idel motgångar. — 2. E.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Edward Albert, prins av Wales. Mål-
ning av J. S:t Helier Länder.

Albert, prins av Wales, f . 1894,

son till Georg V. E. deltog i

världskriget och har sedan på
en serie resor i olika delar av
Brittiska riket fyllt en mängd
representativa uppdrag samt vun-
nit vidsträckt popularitet.

Edwards, se M i 1 n e - E d -

w a r d s.

Edåsa, socken i Skarab. 1.,

jämte Varola, Värsås och Ljung-
hem pastorat i Skara stift. 505
inv. — Ers gamla kyrka har en
tid hyst en del av Västergötlands
fornminnesförenings samlingar,
nu flyttade till Skara museum;
den nya kyrkan benämnes Edhem
(se d. o.).

van den Eeckhout [fann den
e'khaot], Gerbrand, f. 1621,
d. 1674, holländsk målare, en av
Rembrandts bästa lärjungar, ut-

förde porträtt, genrebilder och
historiemålningar, ofta i så nära
anslutning till mästarens stil.

att förväxlingar mellan deras ar-

beten ägt rum.

van Eeden [fann e'den],

Frederik, f. 1860, holländsk
författare. Ursprungligen nerv-

läkare, ägnade han sig senare åt

sociala experiment och grundade
bl. a. en kommunistisk koloni

utanför Amsterdam. Som diktare

är han en av det moderna Hol-

lands främsta och har framträtt

både som lyriker, dramatiker och

prosaförfattare. Hans diktning

visar stark dragning åt mystik
och rör sig ofta på det undermed-
vetna själslivets område; mest
bekant är den symbolistiska sa-

gan De kleine Johannes (1886;
Lille Johannes, 1903).

Eekhoud [e'khaodl, Georges,
f. 1854, belgisk författare. För-

kämpe för den flamländska språk-

rörelsen, ehuru han skriver på
franska; har i sina romaner?

främst skildrat flamländskt

bondeliv.

Eesti, se Estland.
6. f., förk. för enligt för-

ordnande.
Efa, se Huggormar.
Efarmoni' (av grek. epi', i, och

harmoni'a, överensstämmelse) 1

e f a r m o' s, växternas anpass-

ning till yttre förhållanden, ss.

klimat och jordmån.

Efeb (grek. e'felos), i ds

forntida Grekland benämning
en yngling, som ej fyllt 20 år.

Aten undergingo efeberna eti

slags värnpliktstjänstgöring.

Efemeri'd (av grek. epi', un

der, och heme'ra, dag), eg. dag

bok, ofta periodisk katalog. -

Astr. En med ledning av elemei

ten beräknad tabell över

himlakropps lägen vid en sen

tidpunkter. — Zool. Detsamm
som dagslända.

Efemä'r (grek. €fe'meA'OSj fe

dagen, blott en dag), som- räck€

SS.

i

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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en dag; förgänglig. — Bot. Växt,

som alstrar flera generationer

i under en vegetationsperiod.

Efe'ndi, turkisk titel för

herre; tilldelas särskilt civila

ämbetsmän och lärde; sättes all-

tid efter egennamnet.

Efe'sierbrevet, ett av Pauli

brev i N. T., enl. 6: 20 avfattat

imder en fångenskap. Den åsyf-

tade fångenskapen är med största

sannolikhet den romerska. Skulle

E:s adress, den kristna försam-

lingen i Efesos, vara riktig, kan
! brevet icke härröra från Paulus:
, aposteln har, både enl. sina egna
brev (1 Kor. 16: 8 f. m. fl.) och
enl. Apg. (19: l ff.), själv varit

verksam vid grundandet av
• Efesos' kristna församling, me-
dan han för E:s läsare framstår
SS. personligen obekant. Förmod-
ligen har E. från början ej varit

adresserat till Efesos (orden "i

Efesos" saknas hos betydande
textvittnen). Även om detta hin-

der mot paulinskt författarskap

sålunda kan hävas, återstå andra
svårigheter, härrörande från E:s
innehåll och form samt dess för-

äkulpterad koioun frän det yngre Arte-
mistemplet i Efesos.

T. Y. Skulpterad kolonn från det äldre
Artemistemplet i Efesos. — T. h. Arte-
misbild, funnen 1921 i Leptis Magna.
Möjligen kopia av den berömda statyn

i Artemistemplet i Efesos.

hållande till Kolosserbrevet, vilka

göra det sannolikt, att E. är för-

fattat, under Paulus' namn, av en

mot slutet av 1 : a årh. levande
apostlalärjunge. — E:s tema är

den kristna frälsningens över-

svinneliga storhet, särskilt hed-

ningarnas meddelaktighet däri

och sammansmältningen av dem
och de troende judarna i en
högre enhet, Kristi mystiska
kropp, d. v. s. församlingen.

E'fesos, jonisk stad på Mindre
Asiens västkust vid Kaystros'
mynning. Efter att på 600-t. f.

Kr. ha berörts av kimmeriernas
härjningar och utstått strider

med grannstaden Magnesia blev

E. snart en betydande handels-

stad, berömd för sin Arte-

miskult (jfr Apg. 19). Av ett

Artemistempel från 500-t. ha
skulpturprydda kolonner med
gåvoinskrift av konung Kjoisos
påträffats vid utgrävningar
omkr. 1900. 356 f. Kr. förstördes

templet genom en av Herostratos
(se d. o. anlagd mordbrand men
återuppbyggdes i ny prakt; åter-

funna skulpterade kolonner visa

Skopas' stil. Templet räknades

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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till världens sju underverk. —
Lysimakos, konung av Trakien
vid Alexanderrikets delning, flyt-

tade staden från templet längre

norrut. Från detta hellenistiskt-

romerska E. äro storartade an-

läggningar, hamn, torg, stads-

murar o. 8. v., kända genom ut-

grävningar. Vid medeltidens bör-

jan förstördes E. genom plund-
ringar och jordskalv.

Efface'ra (fr. effacer), utplå-

na, fördunkla, ställa i skuggan.

Efife'kt (lat. effe'ctus, av effi'-

cere, verka), verkan, intryck.

Plur. effekter användes om
tillhörigheter (t. ex. reseflfekter)

och värdepapper. — Mek. Arbets-

förmåga, det arbete, som uträt-

tas på tidsenheten. I det abso-

luta måttsystemet är enheten
för E. 1 erg/sek., men av prak-

tiska skäl använder man oftast

en större enhet, 1 watt = 1

joule/sek. = 10^ erg/sek. I tek-

niken begagnas jämsides watt,

meterkilogram/sek. och häst-

kraft. Jfr Arbetsförmåga
och Elektriska måttsen-
heter. — I förbindelse med
personnamn detsamma som feno-

men, t. ex. Einsteineffekt. —
Effe'ktfaktor, se Fas. —
E f f e k t i' v, verksam, som med-
för verkan. — Effektivit e't,

verkan. — Effektiv ström-
styrka, se Elektrisk
ström. — Effe'ktkol, båg-

lampskol, impregnerade med
vissa metallsalter. — E f f e k -

t u e' r a, utföra, verkställa.

EflPemine'rad (fr. ejféminé, av
lat. fe'mina, kvinna), förkvinn-

ligad, fruntimmersaktig.

van E'fiFen, Justus, f. 1684,

d. 1735, holländsk publicist, ut-

gav flera tidskrifter, de flesta på
franska, ss. Le Misanthrope, som
efterbildats av Dalin i Then
Swänska Argus.

Effervesce'ns (av lat. ex, ur,

och ferve'scere, sjuda), häftigt

bortgående av gaser ur vätskor,

t. ex. kolsyra ur en nyss öppnad
vichyvattenflaska.

Eflfleurage [eflöra'j] (av fr.

efflev/reTf skrubba), se Mas-
sage.

EJffloresce'nser (av lat. efflo-

re'scere, uppblomstra), kristall-

gyttringar, särskilt sådana, som
bildas vid kristallisation av salt-

lösningar på ytan av berg- och
jordarter, då dessa utsättas för

luftens inverkan.

EfifusiVa bergarter (av lat.

effu'sio, utgjutning), se Yt-
bergarter.

Efo'd i G. T. förekommande
ord med skiftande betydelse, an-

vänt dels i sammansättningen
linne-efod, vilket betecknar
den för prästerna speciella dräk-

ten, dels i den enkla formen, då
det brukas om ett föremål, som
gärna samordnas med "hus-

gudar" (Dom. 17: 5, 18: 14 &.;

Hos. 3:4) och i 1 Sam. 23 och

30 skildras ss. ett orakelförmed-

lande föremål. Det troliga synes

vara, att här är fråga om något

slags gudabild. I G. T:s yngre

skikt (Prästkodex i 2 Mos. 28)

föreligger slutligen ett slags

sammansmältning av de bads

betydelserna. Här betedcnar näm
ligen E. en (ss. ett praktstycke

beskriven) del av översteprästen;

ämbetsdräkt, vilken i en ytter

ligare vidfästad "bröstsköld'

uppbar det heliga lottoraklet.

Efor [efå'r] (grek. e'foros)

titel på de högsta ämbetsmännei
i Sparta och andra forngrekiski

stadsstater. Urspr. uppaynings

män blevo de fem eforerna små
ningom konungamaktens arvta

gare i aUt utom militärbefälel

De valdes årligen av och blan'

de fria medborgarna.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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Efora'Iy som har avseende på
eforus. — E f o r a' t, eforusäm-
bete. Se Eforus.

E'forus (i plur. vanl. efo'rer;

grek. e'foros)y eg. uppsyninga-

man; titel för biskopen såsom
uppsyningsman över stiftets all-

männa läroverk. E. skall bl. a.

öva uppsikt över kristendoms-
undervisningen, efter rektors för-

slag bestämma tid för lärover-

kets årsavslutning, närvara vid

realskole- och studentexamen
! samt för sistnämnda examen utse

\
vittnen, inventera vederbörande

' läroverks kassor och värdehand-

\ lingar samt utse inspektor för

• läroverk och samskolor utom
. stiftsstaden. Vid tillsättande av
. lärartjänst, vari kristendom in-

i
går som ämne, skall E. beredas

,
tillfälle att avgiva yttrande. —
För de allmänna läroverken i

j
Stockholm utövas eforalmyndig-

1 heten av Direktionen över Stock-

, holms stads undervisningsverk,
som består av 11 led. under över-

ståthållarens ordförandeskap.

E'fraim. 1. Från början sanno-
likt namn på ett landskap i mel-
lersta Palestina, närmast n. om
Betel, och därifrån överflyttat på
de israelitiska släkter, som vid
landets erövring lyckades förvär-

va detta område och vilka slutli-
': gen, med förbigående av Manasse,

' framträdde ss. den ledande stam-
men i denna del av landet. När
efter Salomos död nordstammar-
na revoltera mot Juda, äro E:s
män också de ledande (1 Kon.
;12), och med E. förstås sedermera
} oftast, särskilt i poetiskt-högtid-
iligt språk, nordriket i dess hel-

ihet. — 2. En stad, "i närheten av
1 öknen", dit Jesus enl. Joh. 11 : 54
idrog sig undan från Betania.
'Eusebios ville återfinna den i en

I

större by E., belägen ungefär 29,5

km. n. om Jerusalem. I 2 Sam.

13: 23 torde E. knappast vara
riktig läsart.

Efraims barn, E f r a i m s

budbärare, se Lee, Char-
les.

E'fraim Syrern, f. omkr. 307,
d. 373, syrisk kyrkolärare, "jord-

kretsens lärare", "den helige

Andes cittra", lämnade sin fä-

dernestad Nisibis vid dess eröv-

ring genom perserna 363 och till-

bragte återstoden av sitt liv

mestadels ss. eremit på en höjd

invid Edessa; 370 vigd till dia-

kon; bekant ss. kättarbekämpare,
bibelutläggare (bl. a. en kommen-
tar till Diatessaron) och framför
allt hymndiktare.

Efteracce'pt, en i avsikt att

hindra regress av trassaten läm-
nad fullständig accept, medan
växeln ännu är i den persons

hand, som uppvisat växeln för

accept, sedan densamma pro-

testerats på grund av att accept

vägrats eller inskränkts till en

del av växelsumman. Jfr A c -

c e p t och Växel.
Efterbevakning i konkurs, se

Konkurs.
Efterbild, se öga.
Efterbörd, se Förloss-

ning.
Efterfrågan, se Tillgång

och efterfrågan.
Efterkrav (ty. Nachnahme, tr.

déhours, eng. cash on delivery),

den fordran för gjorda utlägg
för en godssändning, som spedi-

tören har hos godsemottagaren.
Utläggen (forlöner, tuUumgälder,
speditionskostnader m. m. även-

som förskott å varans värde)
kunna uppföras på fraktsedel.

Efterkravsgods utlämnas ej till

adressaten, förrän han betalt E.
Ordet brukas även om själva be-

talningsformen. Jfr Postför-
skott. — Efterkravs-
affär, affär, som grundar sig

Ord, som ej återfiimaa uader E. tgrde sökas under Ä,
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på försäljning mot E. 1. postför-

skott.

Efterkultur, se Mellan-
gröda.

Efterslag, binoter, som anslås

efter en huvudnot; noter som
fogas till slutet av en drill (se

d. c).

Efterslåtter, skörd av återväx-

ten på slåttervallar, som ej av-

betats under eftersommaren.
Företages E. någorlunda tidigt,

torkas grödan vanl. på hässjor

till hö. Vid sen skörd utfodras
den direkt som grönfoder 1. be-

redes till ensilage för vinterut-

fodring.

Eftersläpning, se Elektri-
ska maskiner.

Eftertryck, se Ägande-
rätt.

Eftervärkar, se Förloss-
ning.

Eftra, socken i Hall. 1., jämte
Slöinge pastorat i Göteborgs
stift. 1,150 inv.

Ega'diska öarna, Aegadiska
ö a r n a, grupp av tre öar, Favig-
nana, Levanzo och Marittimo, be-

lägen utanför Siciliens v. udde.

Jordbruk (särskilt vinodling)

och boskapsskötsel äro huvudnä-
ringar. 43 kvkm. 7,000 inv.

Ega'l (fr. egal), jämlik, lika

god, likgiltig. — Egalise'ra,
utjämna. — Egalite't (fr.

égalité), jämlikhet.

Égard [ega'r], fr., hänsyn,
aktning.

Egby, se E k b y.

Egder, se Agder.
E'gede. 1. Hans E., f. 1686,

d. 1758, norsk präst och missio-

när, verkade 1721—36 ss. den
förste missionären bland eskimå-
erna på Grönland, därefter i 11

år ss. denna missions ledare i

hemlandet. — 2. Paul E., f

.

1708, d. 1789, son till E. 1, norsk
missionär och språkforskare.

fortsatte med iver sin faders
verk, först, efter teologiska stu-

dier i Köpenhamn, på Grönland
1734—40, därefter i hemlandet,
där han bl. a. sysslade med Bi-

belns översättande till grön-
ländska och med filologiska ar-

beten rörande detta språk.

E'gede-Nissen, Adam Hjal-
mar, f. 1S68, norsk politiker,

postmästare i Stavanger 1911.

E. var socialistisk led. av stor-

tinget 1900—12 och har gjort sig

känd som en energisk agitator, på
senare tid i de kommunistiska
idéernas tjänst. — Hans dotter,

I

Gerd E., f. 1895, skådespe-

lerska, 1900—18 fästad vid Na-
tionalteatret i Kristiania, har på
senare tid uppträtt i filmen, lik-

som sin syster A u d, f . 1893, som
tidigare tillhört Trondhjems
teater.

E'gedesminde, danskt kolo-

nialdistrikt på Nord-Grönland.
Huvudorten med samma namn
ligger på en ö i Diskobukten.

Ege'dius, Halfdan, f. 1877,

d. 1899, norsk målare. Trots sin

tidiga död hann han göra en

insats, som fäste de största för-

hoppningar vid honom. Hans
målningar beteckna genom sin

lyriska och romantiska stämning
en reaktion mot den naturalis-

tiska 80-talskonsten. Han utför-

de även teckningar till Snorres

konungasagor av en dekorativ

och monumental karaktär.

Ege'iska havet, stor havsvik i

ö. delen av Medelhavet, mellar

Mindre Asien och Grekland (se

kartan till Balkanhalvön).
I n. begränsas E. av Makedonien
och mot s. delvis av Kreta. E.

är Medelhavets yngsta parti och

bildades vid slutet av tertiär-

tiden genom nedsänkning av land-

områden, som förut satt . Grek-

land och Mindre Asien i fast

0rd, som ej återfimias under S, torde sökas under Ä.
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Sommar. Målning av Halfdan Egedius.

landförbindelse. Ers djupaste del

(intill 2,249 m.) är det s, k.

Kretiska havet n. om Kreta.
Återstoder av det nu sänkta lan-

dets bergskedjor finnas ännu i

form av en stor mängd öar och
ögrupper, främst Kykladerna
samt N. och S. Sporaderna. På
dessa öar (t. ex. Tera) förekom-

,

mer ännu vulkanisk verksamhet.
Genom sundet vid Dardanellerna
står E. i n.ö. i förbindelse med
Marmarasjön, Bosporen och Svar-
ta havet. Ers areal uppskattas
till era 200,000 kvkm.
Ege'isk kultur, benämning på

den förhistoriska utvecklingen
kring Egeiska havet och främst
på Greklands kulturutveckling

i

under sten- och bronsålder (c:

a

;
3000— 1100 f. Kr.). Uttryc-
ket avser icke en enhetlig

kulturtyp. I gamma mening an-

vändes ofta termen p r e h e 1 -

lensk kultur. — Utgångs-
punkt för studiet av Greklands
utveckling under sten- och brons-

åldern erbjuder — utom de in-

hemska förutsättningarna — i

främsta rummet kunskapen om
den betydligt tidigare, storslagna

utvecklingen i Asien och Egypten
(jfr Egypten och Baby lo-
ni en). De egeiska länderna till-

höra gränslanden mellan denna
bronsålderns kulturvärld och om-
givande barbariska länder. —
Fynd från stenåldern ha hittills

gjorts huvudsakligen i Tessalien,

där de visa stark frändskap med
Donauområdets yngre stenålders-

kultur, och på Kreta. — Vid slu-

tet av stenåldern bli kulturinfly-

telser från Egypten påtagliga på
Kreta, bl. a. kunskapen om metal-

lernas bruk. Bronsålderskulturen

på Kreta kallas efter sagokonung-
en Minos minoisk. Primitiva
skeppsbilder ge snart en märklig
illustration till förbindelserna

över havet. Kretas första metall-

kultur, som allt rikare utvecklas
under fortsatt egyptiskt inflytan-

de fram emot 2000 f. Kr., brukar
kallas tidigminoisJc. De dithöran-

de kulturlagren äro främst karak-

täriserade av lergods med mörka
glansfärg- (Firnis-) ornament på
kärlens ljusa yta, eller lergods,

som helt överdragits med svart

glansfärg och sedan prytts med
ornament i vitt — de två också

för hela den senare förhistoriska

utvecklingen betydelsefullaste de-

korationssystemen. Den tidigmi-

noiska metallkulturen har spritts

Den egeiska kulturens perioder.

Kreta Fastlandet Oarna

3000—2000 tidigminoisk tidighelladisk tidi^kykladisk
2000—1600 mellan- » mellan- » mellan- »
1600— 1100 sen- » sen- » sen- »

1. mykensk

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Plan över palatset i Knossos. (I mitten den öppna centralgården. De smala rum-
men t. v. förrådskällare.)

också till det grekiska fastlandet

och Kykladerna (
tidighelladisJc,

resp. tidigkykladisk kultur), som
utvecklat lokala särtyper. Fynd
från denna period ha gjorts på
flera orter, bl. a. Orkomenos i

Boiotien, Korinttrakten, Mykene,
Tiryns i Argolis, Melos samt se-

nast i Asine. (Se även Tröja.)
Boplatserna i Grekland voro små
enkla byar med fyrsidiga eller

h<ästskoformade hyddor vid trånga
bygator. — Kretas och Greklands
kultur har vid denna tid en primi-

tiv karaktär, särskilt i jämförelse

med Egyptens. I det mellersta

egyptiska rikets tid, från omkr.

2000 f. Kr., har Kreta på ett

rikare sätt än förr framträtt

Bom kulturland med livliga för-

bindelser över Medelhavet (den

mellanminoiska perioden) . I

Knossos på Kretas nordkust och

Faistos på sydkusten byggdes

imponerande furstepalats upp,

betydande, rumrika komplex i

flera våningar, vilka genom
sina förrådskällare, sin storlek

och sin konstnärliga utsmyck-

ning förutsätta rikedom, för-

finad kultur och statlig orga-

nisation (se B y ggn ad skonst
sp. 826 ff.). För handel över

havet finnas många bevis, t. ex.

Kamaresvas, funnen i en egyptislf grav.

Från omUr. 1800 f. Kr.

Ord, sora ej återfinnas under E, torde sökas under Ä,
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de utsökta lerkärlen från denna
period (efter första fyndorten

kallade Kama'res), som spritts

genom export. I den snabba
utvecklingen på Kreta kunde fast-

landet och Kykladerna ej följa

med; den s. k. mellanhelladisJca

1. mellankyhladiska kulturen kän-

netecknas av en helt ny lergods-

typ — gråa, finslammade, på
krukmakarskiva gjorda småkarl
(minoisk keramik), större, grovt

slammade, vitstrukna krukor, de-

korerade med enkla linjesystem

och slingor i matt svart, senare

också kärl med mattmålning i

flera färger och djurmotiv. Av-
brottet mot det föregående och

mot det kretensiska inflytandet

är så starkt, att man antagit,

att nya stammar invandrat till

Grekland och öarna (utom Kreta)

omkr. 2000 — många forskare

ifrågasätta en indoeuropeisk in-

vandring, som ställt fastlandet

och öarna i etnografisk motsats

mot Kretas trol. icke indoeuro-

peiska kulturfolk. — Medan
gravar, hus och husgeråd vittna

om lägre kultur på fastlandet,

gick på Kreta kulturutvecklingen

Mellanhelladisk vas med dekoration i

ljust på mörkt. Från den svenska ut-
grävningen i Asine 1922.

Kretensisk prins. Stuckrelief från
Knossos.

framåt i en obruten linje, varpå
palatsen i KJnossos, Faistos och
Hagia Triada utgöra främsta be-

vis. Vid dessa palats liksom
ock på andra kretensiska orter

har konsten rikt utvecklats.

Kring palatsen, vilkas försvars-

anordningar voro rätt obetydliga,

ett vittnesbörd om deras furstars

lugna och trygga maktställning,

ha städer legat. Lyxen och för-

finingen i fursteboningarna nådde
en stor höjd; badrum och andra
bekvämligheter vittna därom.
Det kretensiska modet har ut-

vecklats till hög grad av för-

konstling. Skriften, sedan länge

känd och sannolikt starkt be-

roende av den egyptiska, utveck-

lades till lineära system. Ett

stort antal lerplattor från Knos-
sos ge oss prov därpå, men ha
hittills — frånsett talsystemet

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas \mder Ä.
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T. v. Kretensisk paiatsstilsvas. — T. h.

Senhelladisk(-minoisk) kanna från en
kupolgrav omkr. 1550 f. Kr. (Samma
typ funnen i Mykenes schaktgravar.)

— ej kunnat tolkas. Kult av pa-

latsets gudamakter — främst
symboliserade genom dubbelyxa
och tjurhorn — dans, boxning
o. d. avbildas på olika föremål.

Palatsen synas även ha varit be-

tydelsefulla som religiösa medel-
punkter. Berömdast bland bil-

derna av livet på Kreta äro
framställningar av tjurfångst-

spel. Under 1700—1406-t. f. Kr.
har den kretensiska konsten ut-

vecklats allra friast och rikast.

Lergodsmålarna slå sig åter

på dekorationen i mörkt på
ljus botten. Vas- och freskömå-
lare, som dekorerat palatsrum-
mens väggar, söka tolka naturen
— havets djup, ängarna och lun-

darna. Det är denna naturalism,

som kanske främst gjort Kretas
konst berömd i våra dagar. Fynd
och gravmålningar i Egypten
visa, att kretensisk slöjd blev

eftersökt där, då Egypten i och
med nya riket (från 1580) ånyo
träder fram som ledande makt
med stora förbindelser. Den kre-

tensiska smaken har under denna
period (den senminoislca) för-

skjutits hän emot det storslaget

ornamentala, heraldiskt stilise-

rade. Såväl fresker som lerkärl

röja detta ("Palatsstil"). Omkr.

1400 ha de kretensiska palatsen
förstörts av okänd anledning, och
vittnesbörden om kretensisk han-
del och kretensiskt kulturledar-
skap upphöra. — Från omkr.
1600 ha emellertid fastlandet

och öarna åter kommit i livlig

förbindelse med Kreta. Kulturen
har där uppburits av de på borg-

höjder härskande furstarna. Så-

dana kulturcentra äro Orkome-
nos, Atens akropolis, Tiryns,

Sparta och främst Mykene; efter

denna ort har denna kulturform
fått namnet den mykenska. Pa-
latsruiner äro ännu icke funna

på fastlandet från tiden före

1400, men gravfynd (främst fyn-

det från Mykenes schaktgravar,

gjort avH. Schliemann 1876) röja

tydligt, hur den kretensiska kul-

turen omkr. 1600 mötte den mel-

lanhelladiska på fastlandet.

Spridningen av det nya lergod-

set och andra slöjdalster visa,

att den kretensiska kulturen

efterhand helt slår igenom. Fast-

landet och öarna "minoiseras", ej

blott deras fursteborgar. Men den

mottagna kulturen omformas
dock i viss mån, och man bru-

kar därför — här liksom i de

föregående perioderna — avskilja

det helladisk-kykladiska och

tala om senhelladisJc, senkykla-

disk kultur (= senminoisk). Ut-

märkande för fastlandet under

denna tid äro de rika gravfynden

och de ståtliga gravbyggena. Gra-

', Senhelladlsk keramik frän tiden efter

( 1400-t. f. Kr.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under X.
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varna äro av två slag, dels kam-
rar, inhuggna i klippan, dels

kupolgravar (se d. o.). Grek-

land inträdde i handeln i Kretas

ställe. Vittnesbörden om kreten-

sisk handel försvinna, men i stäl-

let möta i Egypten fr. o. m. 1350

rikliga bevis för att handel frän

fastlandet, med olja, lergods

o. s. v. nätt dit. Pä fastlandet

hade en särskild lergodstyp

efter hand utbildats. Denna
keramik har utom i Egypten pä-

träffats i stor myckenhet i Tröjas

sjätte stad. Den fastlandsgre-

kiska keramiken har vidare

spritts längs Mindre Asiens kust.

I en grav i Mykene från 1400

—

1200 har ett motsvarande bevis

pä förbindelse med Mindre Asien
påträffats: en sten med hettitisk

skrift. Handeln har ock gått
mot väster, ty på Sicilien har
'mykensk" keramik påträffats.

På fastlandet har denna kultur
satt tydliga spår efter sig i be-

tydande byggen. Storartade pa-

lats och borgar ha uppförts. Av
de senare äro Tiryns' och Myke-
nes med dess "lejonport" (se ill.

till Byggnadskonst sp. 827
f., och Mykene) de mest be-

römda. Själva palatsen uppfördes
i kretensisk stil men med många
särdrag — hallar med central-

härd (megarontyp, se Bostad
sp. 382), fresker med mera kri-

giska ämnen än de kretensiska
o. 8. v. I synnerhet framstå
dessa bergfästen från tiden efter

1400 i tydlig motsats till de
öppna kretensiska palatsen och
deras städer. Fastlandets dräk-
ter och skriftsystem visa ock
tydlig särprägel. — Omkr. 1100
f. Kr. ha dessa bronsålders-

kulturcentra våldsamt upplösts.

Järnåldern bröt in med katastro-
fer, som vi ej känna, men vilkas
verkningar ligga i öppen dag (jfr

-m|jir

€lÉKf f^W
\ ^^Pn' r M"
i^^F |. 1 ^^ V '
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Protogeometrisk keramik. (Nat. musj

Grekland, Historia) . I den
folksång och saga, som omkr. 800

gåvo de homeriska sångarna de-

ras ämnen, har emellertid ett

minne av den gångna, "guldrika"
kulturtiden och dess huvudorter
bevarats. I religionen är i många
fall arvet från den minoisk-

mykenska bronsålderskulturen på-

tagligt. Inom keramiken kan man
se, huru teknik, form, färg o. s. v.

övertagits från denna kultur,

ehuru stilen blir ytterst torftig

(eftermykensk stil, ofta kallad

protogeometrisk). Trots förfallet

under den tidigare järnåldern

bevarades sålunda en del kultur-

element från den minoiska tiden

till Greklands blomstringstid. —
För utgrävningarnas historia se

Evans, Schliemann och

W i d e.

Egendom, rätt av förmögen-
hetsvärde. Allt, som ingår i en
persons förmögenhet, kallas hans
egendom. Denna kan vara fast
eller lös. Enligt lag av 24 maj
1895 hänföres till fast egendom
jord å landet och i stad med
därå uppförda hus, vattenverk

och andra byggnader, för stadig-

varande bruk i jorden anbragta
ledningar och andra anlägg-

ningar, stängsel, på rot stående

träd och andra växter tillika

med frukt därå samt gödsel. Är

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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ägaren till dylika saker annan
person än markägaren, äro de i

regel att anse som lös egendom.
Dock räknas till fast egendom
byggnad på ofri tomt, så länge

tomtören erläggas, vattenverk på
annans grund, så länge verket
uppehälles, i jordboken upptaget
fiskeri, varmed äganderätt till

grunden ej är förenad, samt
frälseränta. Av tillbehör till

byggnad anses som fast egendom
all fast inredning, allt, som ge-

nom murning eller timring
bragts i fastare förening med
byggnaden, samt vad som anskaf-

fats till stadigvarande bruk för

byggnaden (dubbeldörrar, innan-

fönster, nycklar m. m.) samt, be-

träffande verkstad eller industri-

ell anläggning, maskiner och red-

skap, som för sin användning
kräva och jämväl vila på fast,

från grunden berett underlag, så

ock i regel kraftledningar med
därtill hörande inrättningar.

Byggnad, stängsel eller annan för

stadigvarande bruk avsedd an-

läggning på område, som besvä-

ras av inskriven tomt- eller vat-

tenfallsrätt, räknas ej till fast

egendom, ej heller för gruvdrift

avsedd byggnad etc. — Egen-
domsbrott, brott mot annans
egendom, t. ex. tjuvnad, rån, för-

snillning, bedrägeri, åverkan,

ocker. — Egendomsgemen-
skap, ett flertals delaktighet i

en mängd förmögenhetsrättig-

heter. — Om äkta makars E. se

Äktenskap.
Egenhushållning, hushållning

av en person 1. grupp av män-
niskor, som "lever av sitt eget",

d. v. s. utan att byta med utom-
stående.

Egennamn (lat. no'men pro'-

prium), substantiv, som är ett

föremåls eller en individs sär-

skilda namn till skillnad från

andra av samma slag, t. ex.

Äre, Göta älv, Lundström, Erik.

Egenrörelser, fixstjärnornas
ortsförändringar. E. i sidled,

från jorden räknat, kallas 1 a t e-

r a 1 a E. ; den största kända
uppgår till omkr. 10" per år. —
Medelst spektroskopiska under-
sökningar (se Dopplers
princip) har man konstaterat
även r a d i a 1 a E., d. v. s. E.

i riktning mot 1. från jorden.— Jfr Stjärna.
Egenskapsord, se Adjek-

tiv.

Egentliga Finland, se Åbo-
land.

Egentliga änder, AnaWnae, en
underfam. Andfåglar. Baktån
saknar 1. har helt liten hudflik;
yttertån är avsevärt kortare än
mellantån, vilken utan klo är

längre än tarsen. Näbbnageln
upptager ej hela näbbspetsen. E.

dyka vanl. blott som ungar och
under ruggningen. (Jfr Dyk-
änder). Till E. höra skedand
och gräsandsläktet.

Egentlig vikt, se Specifik
vikt. — Egentligt värme,
se Specifikt värme.
Egen växel, se Växel.
E'ger. 1. E. (tjeck. Ohfe),

vänsterbiflod till Elbe, upprinner

på Fichtelgebirge inom bayerslct

område och genomflyter n.v.

Böhmen. Längd c:a 300 km.
— 2. E. (tjeck. Cheh), stad vid

E. 1 i v. Böhmen. Ruiner av en

kejsarborg från 1100—1200-t.

Textil- och maskinindustri. — 1

E. mördades Wallenstein 1634.

Åren 1631 och 1647 intogs E. av

svenskarna. 27,000 inv. — 3. Se

Er lau.
Ege'ria, romersk gudinna, dyr-

kades jämte källnymferna Ca-

menae i en lund utanför Porta

Capena i Rom. Troligen var hon

liksom Diana barnsbördsgudinna.

Ord, soTO ej återfinnas under E, t<?rde söka» under Ä,
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E. framställes även som Numa
Pompilius' gemål och rådgivarin-

na i statsärenden.

Eggby, socken i Skarab. 1.,

jämte Värnhem, Istrum, öglunda
och N. Lundby pastorat i Skara
stift. 410 inv.

Egge, Peter, f. 1869, norsk
författare. E. intar genom sina

folklivsskildringar {Folkelivs-

skildringer, 1894, Inde i fjorder-

ne, 1920, skadespelen Fadder-
gaven, 1897, Jakob og Kristoffer,

1900, m. fl.) och sina psykolo-

giska romaner {Ejertet, 1907,

m. fl.) en framskjuten plats in-

om modern norsk litteratur.

Hans dramer ha ofta uppförts
med stor framgång (även i Sve-

rige).

Eggegrund, holme med fyr

i Gävlebukten. E. är det enda
ställe, där den nordbaltiska silu-

ren går i dagen.

Eggertz, Viktor, f. 1817,

d. 1889, prof. vid och förest, för

Falu bergsskola, som på E:s
initiativ 1869 införlivades med
Tekn. högskolan. E. ingrep kraf-

tigt i bergsundervisningens ord-

nande, i omorganisationen av
Stora Kopparbergs bergslag

(1862) samt av Jernkontorets
stater. 1869—83 prof. i metallurgi
vid Tekn. högskolan, utarbetade
E. en del ännu använda analys-

metoder för järn och järnmalm.

Eggvena, socken i Älvsb. 1.,

,
jämte Herrljunga, Tarsled, Rem-
mene och Fölene pastorat i Skara
stift. 390 inv. — Medeltida sten-

kyrka.

Egi'd (grek. aigi's), enligt Ho-
meros Zeus' sköld, smidd av He-
faistos, prydd med en medusa-
mask (se Gorgoner). Då gu-
den skakar skölden, skocka sig

molnen och oväder utbryter.

Stundom lånar han den till Atena

1. Apollon. Senare sagor beteckna
med E. Atenas bröstkyller av get-

fäll (grek. aix, get), kantat av
ormar, besatt med metallfjäll och
mittpå prytt med medusamasken
(se ill. till Atena sp. 811). — I

figurlig betydelse skydd, beskärm.

Egil, i Ynglingatal namn på
en sveakonung, troligen densam-
me som Ångantyr (se d. o.).

Egil Skallagrimsson, f. omkr.
900, d. omkr. 983, isländsk kri-

gare och skald, känd genom den
under senare delen av 1100-t. på
Island författade, som källskrift

pålitliga Egilssagan. Under
en av sina sjöfärder kom E. till

York, där han föll i händerna på
Erik Blodyx, som var hans fiende

på grund av en arvstvist. E. räd-

dade livet genom att dikta ett

lovkväde över konungens bedrif-

ter, den mästerliga Eofuölausn
(Huvudlösen), över sin drunkna-
de son skrev han Sonatorrek
(Sonförlusten), som på ett gri-

pande sätt ger uttryck åt faders-

kärlek, ensamhetskänsla och
tacksamhet över diktargåvan.

Egi'na (grek. Aigi'na), bergig

ö i Eginaviken på Greklands
östkust. 85 kvkm. I havet utan-

för fiskas svamp. E. var under
600- och 500-t. f. Kr. (till omkr.
480) en ledande, självständig

handelsstat av stor betydelse.

456 f. Kr. kom ön under Atens
välde. — Till ett tempel från E : s

glanstid omkr. 500 höra de be-

römda, 1811 funna gavelgrupper-

Döende krigare. Gavelfigur fr&n Egina-
templet.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Eginatemplets ena gavel. Rekonstruktion av Furtwängler.

na, vilka förvaras i glyptöteket i

Miinchen. Den nuv. uppställning-
en och rekonstruktionen, verk-
ställd av Thorvaldsen, är genom-
gående felaktig.

Egirfn, A k m i t, grönsvart
mineral av titanhaltigt natrium-
järnsilikat.

E'gmont, L a m o r a 1, greve
av E., furste av G a v r e, f. 1522,

d. 1568, nederländsk fältherre

och politiker. E., som i kriget

mot fransmännen hemfört en ly-

sande seger vid Gravelines 1558,
blev f. å. av Filip II utnämnd tiU
ståthållare över Artois och Flan-
dern. Jämte Vilhelm av Oranien
och greve Horn blev E. ledare för

oppositionen mot Filip II :s reak-

tionära centralisationspolitik i

Nederländerna. Trots sin katol-

ska tro motsatte sig E. förföljel-

serna mot protestanterna. En
resa till Spanien 1565 för att

framlägga den nederländska
adelsoppositionens krav ledde

icke till resultat, och efter sin

återkomst blev E. gripen av Alba
och jämte Hoorn avrättad i Brys-
sel. Han blev härigenom den ne-

derländska frihetsrörelsens mar-
tyr. I Goethes klassiska sorge-

spel Egmont framstår han ohisto-

riskt idealiserad.

d'Egmont [dägmå'r)],

Jeanne, f. 1740, d. 1773, dotter

till marskalk Richelieu, gift 1755
med greve d'E. Hon var en av de
ledande damerna i det senare

1700-t:s litterära Parisliv; hen-

nes salong var samlingsplats för

litterära storheter som Voltaire

och Rousseau och för politiska

oppositionsmän. Gustav III knöt
vid sitt besök i Paris 1771 en

varm vänskap med henne; deras

brevväxling innehåller viktiga

dokument, särskilt rörande stats-

välvningen 1772.

Egna hem. Egnahemsfrågan
innefattar åtgärder för åstadkom-
mande av egna bostadslägenheter

åt arbetare och därmed jämställ-

da mindre bemedlade. I städer,

industriorter och dylika tättbe-

byggda samhällen utgöres det

egna hemmet i regel av ett litet

bostadshus med trädgårdstäppa.

Egnahemsidén utgör här en del

av bostadsfrågan (se d. o.). På
landsbygden däremot förenas bo-

staden merendels med så stor

jordareal, att därå kan födas åt-

minstone ett större kreatur (ko

eller häst). Bostadslägenheten

förvandlas då till en jordbruks-

lägenhet, och ägarens strävan går

merendels ut på att utvidga den-

na till den storlek, att jordbruket 1

1

ger fullt arbete och uppehälle åt|l

honom och hans familj. I denna

bemärkelse utgör egnahemsfrå-

gan ett led i jordfrågan (se d. o.)

och har i detta samband gjorts

till föremål för ingripande och

åtgärder från det allmännas sida.

Man sammanfattar ofta dessa åt-

gärder under beteckningen inre
kolonisation, vilken benäm-

ning dock rätteligen bör inskrän-

kas till sådana fall, då det är

fråga om nyupptagning av jord-

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas under Ä.
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bruk pä förut ej odlad jord. — I

Väst-Europas industriländer har

man sökt råda bot för det indu-

striella arbetets skadeverkningar

pä folkmaterialet genom att

skapa 8. k. arbetarsmä-
b r u k, vilka skulle möjliggöra

för arbetarfamiljerna att bo i

sunda, lantliga omgivningar och

därjämte genom egen odling be-

reda sig ett tillskott av livsför-

nödenheter. Detta är grundtan-

ken i rörelsen för small hold-
ings and allotments [smal

hAo'ldings send 9lä'ttm8ntsl ("små-

bruk och jordlotter") i England,
vilken vidare karaktäriseras där-

av att jordlotterna äro mycket
små samt merendels utlämnas
blott på arrende. I Belgien har
man — tack vare ett rikt utveck-

lat järnvägsnät och ett mycket
förmånligt system med arbetar-

biljetter — bäst löst problemet
att låta industriarbetaren arbeta

i staden men bo på landet.

Något liknande har förekommit i

vissa industriområden i v. Tysk-
land, men eljest fick den tyska
småbruksrörelsen före världskri-

get sin prägel genom den i

rikets östra provinser av preus-

; siska staten i förtyskningssyfte

I framdrivna räntegårds-
kolonisationen, så kallad

enär brukaren hade rätt att

I besitta jorden allenast mot er-

' läggande av viss årlig ränta. De

JBostadsegnahem (3 rum och kök) i

I Huddinge.

Bostadsegnahem (2 rum och kök) i

Huddinge.

revolutionära rörelserna efter

världskrigets avslutande fram-
kallade emellertid i Tyskland,
liksom i övriga stater i Central-

och Öst-Europa, betydande för-

ändringar på jordlagstiftningens

område, huvudsakligen med syfte

att genom (ev. tvångsvis genom-
förd) uppdelning av större jorda-

gods befrämja tillgodoseendet av
den obesuttna lantbefolkningens

behov av jordbruksjord och tomt-
mark (1919 års tyska rikskolo-

nisationslag). Även Finlands
jordpolitik har under de senaste

åren präglats av liknande grund-
satser, men landet har redan
tidigare företett en livlig små-
bruksnybildning, främjad av en

särskild kolonisationsstyrelse,

liksom man i friköpning av
de många torpen funnit ett

gott medel att sörja för landa-

bygdens talrika beroende befolk-

ningselement. 1922 genomfördes,

i syfte att fästa de obesuttna

vid jorden, lagen om anskaffande

av jord för kolonisationsändamål

(den s. k. lex Kallio), enligt vil-

ken obemedlade finländska med-
borgare efter prövning av lokala

kolonisationsnämnder kunna till-

delas odlingslägenheter, tillräck-

liga för en jordbrukarfamiljs

uppehälle, eller ock bostadslägen-

heter å orter, erbjudande andra
utkomstmöjligheter. För koloni-

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas under Ä.
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Modellstugor (2—4 rum, 1—2 kök.) för Skåne, Småland och Bergslagen (Natio-
nalföreningen mot emigrationen.)

sering disponeras i första rum-
met stats- och kyrkoegendom
samt genom frivilligt köp erhål-

len jord. Står erforderlig jord

icke att erhålla på detta sätt,

kan tvångslösen (expropriation)

företagas, men denna är i huvud-
sak inskränkt till egendomar med
mer än 200 hektars areal j sär-

skilt har man riktat uppmärk-
samheten på de lägenheter, som
förvärvats av trävarubolag i strid

med bestämmelser i en lag av
1915. Även från 'Norge är att an-

teckna en i förhållande till od-

lingsjordens begränsade areal

betydelsefull småbruksrörelse,
ledd av landskommunerna med
stöd av statens "Småbruk- og
Boligbank". Betydelsefullast har
dock husmandsrörelsen i

Danmark blivit. Där ha efter till-

komsten av 1899 års "Statshus-

mandslov" upprättats samman-
lagt c:a 10,000 småbruk, till vilka

staten såsom lån (och bidrag)

tillskjutit över 58 mill. kr. (t. o.

m. 1921—22). Enl. 1919 års jord-

lagar ha därjämte på präst-

gårdsjord samt på jord, avträdd
av "Len og Stamhuse" (fidei- '

kommiss), upprättats 1,186 små-
bruk. — Husmandsrörelsen har
utgjort mönstret för egnahems-
rörelsen i Sverige, men denna
har fått sin särprägel genom sär-

skilda historiska och agrikultu-

rella förhållanden, bl. a. det gam-
la torpsystemet; med detta som
grundval ha svenska jordbruks-

[,,

och industriföretag vetat bereda!

sig en stadig tillgång till arbets-

kraft genom att på sina ägor upp-

låta brukningsrätt till lägenheter

åt personer, som kontraktsenligt

åtagit sig visa arbetsplikt (antal

torp år 1910 c:a 53,000 i mell.

och s. Sverige). Efter 1800-t:8

mitt har emellertid torparklassen

befunnit sig i tillbakagång på
grund av den alltjämt ökade^,

"flykten från landet" till städer,»!

industrisamhällen och främmande
länder, särskilt För. Stat. och

Kanada. Jfr Emigration.
— Vad angår den publika jor-

den, hade sedan gamla tider å

de stora ödeskogarna i norr ägt

Modellsraåbruk för Bohuslän med 6 tid jord. (Nationalföreningen mot emigra

tionen.)

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Jordbruksegnahem med c:a 12 tid jord samt skogsmark, Södertäljetrakten.

rum en i skäligen oreglerade

former bedriven nybyggesverk-
samhet. Men i den mån trä-

varuhanteringen efter mitten av
1800-t. utvecklades till stor-

industri och gav skogarna ett

stort och ständigt ökat värde,

undandrogs skogsmarken prak-
tiskt taget från kolonisation. Det
var först när intresset för egna-

hemsrörelsen under emigrations-
tidens tryck vaknade på nytt,

som statens skogar 1891 åter öpp-
nades för kolonisation, låt vara i

mycket begränsad utsträckning.
(Jfr Norrlandsfrågan.)
Vid 1920 års slut funnos där
inalles 1,887 s. k. skogstorp och
odlingslägenheter. En ytterligare

utveckling och omläggning av
denna rörelse i för kolonisterna

' förmånligare riktning innebär
' den "försökskolonisation", som
' sedan år 1917 enligt riksdagens
beslut bedrivits genom en sär-

• skild kolonisationsnämnd och var-
igenom c:a 500 kolonat upplå-
tits å kronoparker i skilda delar
av Norrland, I sitt år 1922 av-

givna betänkande har den s. k.

kolonisationskonunittén föresla-

git, att det skulle upptagas unge-
fär 200 kolonat per år, förutom
att till sådana skulle omföras c:a
100 redan bebodda skogstorp och
.odlingslägenheter. — Även från

statens jordbruksdomäner (år

1920 c:a 76,000 har åker
och 16,000 har äng) ha sedan
år 1894 genom domänstyrelsens
förmedling avstyckats närmare
2,000 E., vilka försålts till en-

skilda med fuU äganderätt. Den
välbelägna och inom landet jämnt
fördelade ecklesiastika jorden

(c: a 97,000 har åker) har där-

emot ännu blott i mycket ringa

grad gjorts tillgänglig för ny-

byggesverksamhet. — Ä den en-

skilda jorden ha ständigt nya E.

kommit till genom upptagande av

torp och backstugulägenheter och

genom vidare uppodling av de

gamla hemmanen samt genom en-

skild spekulation, särskilt i fråga

om upprättande av E. i när-

heten av de större städerna {i

många fall föga lyckade "kåk-

städer"). Sedan början av 1900-t.

ha även statsmakterna visat

sitt intresse för särskilt lands-

bygdens (d. v. s. de ej stads-

planelagda områdenas) egnahems-
fråga, framför allt genom till-

handahållande av egnahems-
lån mot billig ränta (3,6 %,
fr. o. m. 1920 ökad tiU 4 % %,
viss sänkning dock föreslagen),

vilka möjliggöra även för mindre
bemedlade att på landet förvärva

E. med äganderätt, i form av

bostadslägenheter eller jordbruks-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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Under åren 1905—1922 beviljade egnahemslån.

År

För jordl)ruks-

lägenheter
För bostads-j

lägenheter Tillhopa

Antal Belopp, kr. Antal Belopp, kr. Antal Belopp, kr.

1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921

1922

664
441
645
956

1,123

1,312

1,096

1,183

1,425

1,340

1,090

1,089

969
823
983

1,193

1,430

2,356

1,421,880

1,032,989

1,673,475

2,711,664

3,241,055

3,868,210

3,281,660

3,321,334

4,451,575

4,309,325

3,477,510

3,545,470

3,378,080

3,101,800

4,751,860
6,294,525

7,390,100

11,008,300

293
209
418
696
679
541
447
443
853
826
651
603
552
571
687
792
879

1,275

499,880
363,002
889,220

1,582,730

1,548,415

1,197,335

974,625
915,390

1,920,984

1,853,305

1,200,104

1,361,580

1,306,700

1,474,600

2,571,875

3,987,151

4,346,044

5,059,100

957
650

1,063

1,652

1,802

1,853

1,543

1,626

2,278

2,166

1,641

1,692

1,521

1,394

1,670

1,985

2,309

3,631

1,921,760

1,395.991

2,562,695

4,294,394

4,789,470

5,065,545

4,256,285

4,236,724

6,372,559

6,162,630

4,677,614

4,907,050

4,684,780

4,576,400

7,323,735

10,281,676

11,736,144

16,067,400

Bumma

Därav genom förmedl. av:

Hushållningssällskap . .

Bolag 0. föreningar (samt
fr. 0. m. 1920 kommuner)

20,118

18,826

1,292

72,260,812

65,583,733

6,677,079

11,315

8,175

3,140

33,052,040

22,308,437

10,743,603

31,433

27,001

4,432

105,312,852

87,892,170

17,420,682

lägenheter. Under åren 1905

—

22 ha av statsmedel till 31,433

personer utlånats sammanlagt
över 105 milL kr., varav 72 mill.

i 20,118 poster till förvärv av
jordbrukslägenheter (se ovanst.

tabell). För 1923 och 1924 har
utlåningen beräknats till c:a 20
mill. kr. per år, därav ungefär

% till jordbruksegnahem. Man
söker nu i första hand åstadkom-
ma bärkraftiga jordbruk, å vilka

åtminstone ett par dragare kunna
hållas; värdtmaximum för jord-

brukslägenheter har därför succes-

sivt höjts till 15,000 kr. för obe-

byggd jordbrukslägenhet, 12,000

kr. för bebyggd sådan samt 10,000

kr. för bostadslägenhet (1920),

motsvarande lånemaximum av

resp. 12,500, 10,000 och 7,500 kr.

— Totalarealen av ett jord-

bruksegnahem utgjorde år 1921 i

genomsnitt 17,2 har och åker-

arealen 3,8 har. Av särskild

betydelse är lägenheternas fördel-

ning på vid lånetillfället bebygg-

da och obebyggda, enär det ju

endast är dessa senare, som be-

teckna i egentlig mening nyska-

pade hem och jordbruk. Av de

åren 1905—22 utlämnade egna-

hemslånen voro beträffande jord-

brukslägenheter 6,514 (32 %) och

beträffande bostadslägenheter
|

8,455 (75 %) obebyggda (eller i

behov av omfattande ombyggnad
).j)— Den svenska egnahemsrörelsen

omhänderhaves icke direkt av

staten utan av ansvariga mellan

händer : hushållningssällskapen'

och för ändamålet bildade e g n
hemsföreningar och egna
hemsaktiebolag med a'

K. M:t fastställt reglement

föreskrivande begränsad vinstu

delning och andra garantier fö:

oegennyttig verksamhet. Vid 191

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under a.
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års riksdag bestämdes, att varje

hushållningssällskap skulle till-

sätta en särskild egnahems-
nämnd med egnahemsom-
bud ute i socknarna samt att

för rörelsens centrala ledning

en särskild egnahemsbyrå
skulle upprättas i jordbruks-

departementet. 1907 tillkom en

särskild jordförmedlings-
fond för underlättande av in-

köp av större jordområden, läm-

pade att utstyckas till egnahems-

lägenheter. Enligt beslut av 1911

års riksdag skulle statsbidrag ut-

gå till i egnahemsrörelsens tjänst

verksamma jordförmed-
lingsbyråer; i början av

1923 voro 22 sådana i verksam-

het, på ett undantag när uppe-

hållna av hushållningssällskapen.
— Efter förslag av K. M:t
har 1923 års riksdag beslutat att

genom beviljande av särskilda

medel sätta hushållningssällska-

)en i stånd att utveckla sin 'nu-

varande egnahemsorganisation
ill större aktivitet och effektivi-

;et. Med anledning av anmärk-
ningen, att den nuvarande egna-

lemsrörelsen icke möjliggör för

den helt obemedlade att förvärva

eget jordbruk, enär utöver lånet

ett ej så obetydligt eget kapital

kräves, har man sökt tilldela

lämpliga kolonister särskilda

ayggnads- och odlingsbidrag dels

rån arbetslöshetsanslaget (1922:

60,000 kr.), dels från för ända-

nålet äskade särskilda medel
1923—24: 800,000 kr. till pre-

nielån).

E'go, lat., jag. Jfr A 1 1 e r

; o. — E g o c e' n t r i s k, in-

iktad på det egna jaget.

Egoi'sm (av lat. e'go, jag).

'il. Termen förekommer stundom
108 1700-t:s filosofer, ss. Chr.
S^olff, i kunskapsteoretisk bety-

delse som beteckning för en

ståndpunkt, vilken icke antager
någon annan verklighet i ordets

sanna mening än det egna jaget

och därför fattar allt annat blott

såsom föreställningar hos detta

jag, låter hela världen bli som en
dröm. Denna ståndpunkt beteck-

nas oftare som solipsism,
stundom ock som illusio-
nism. Oftast användes emeller-

tid E. i praktiskt filosofisk 1.

etisk mening såsom likbetydande
med själviskhet och egennytta.

Jfr Altruism. — Ego i' st,

självisk människa. — E g o i' s -

t i s k, självisk.

Egoti'sm (av lat. e'go, jag),

s j älvförgudning.

Egrene'rmaskin (av fr. égrai-

ner, borttaga frön), maskin för

bortplockning av frön och kapslar

från nyplockad bomull. Se B o m-
ull sp. 270.

Egy'pten, konungarike i n.ö.

Afrika. E. gränsar i n. till Medel-
havet, i ö. till Palestina och Röda
havet, i s. till Anglo-egyptiska
Sudan samt i v. till italienska

Libyen. 990,000 kvkm. 13,550,000

inv. — Naturbeskaffenhet. E. är

till största delen ett ökenland,

från s. till n. genomdraget av den
bördiga, 20—50 km. breda N i 1 -

dalen. Dennas bördighet härrör
från det slam, som floden vid

högvattnet efter sommarregnen
i de abessiniska bergen medför
och avlagrar. V. om Nildalen ut-

breder sig den vidsträckta L i -

byska öknen, huvudsakligen
en kalk- och sandstensplatå, som
utan gräns övergår i Sahara.
Flera stora oaser finnas där inom
egyptiskt område, ss. Siwa (Ju-

piter Amons oas), Bahrija,

Farafra, Dachle och Charge.

Mellan oaserna sträcka sig väl-

diga sand- och stenvidder, omöj-

liga att bebygga. Trakten mellan

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under A.
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Nildalen och Röda havet, Ara-
biska öknen, är bergig, vege-

tationslös och saknar egentliga

oaser, ehuru en del brunnar före-

komma. Bergen nå på sina håll

över 2,000 m:s höjd; berggrun-

den bildas av eruptivbergarter,

8s. graniter, syeniter, porfyrer

etc. Till E. hör även Sinaihalvön

(se d. o.). Nilen är E:s enda flod.

Den mynnar i Medelhavet genom
ett vidsträckt och bördigt delta-

land med huvudarmarna Rosette

och Damiette. Av sjöar finnas i

nutiden endast en del stora

lagunsjöar i Nildeltats yttre del,

några avloppslösa saltsjöar i ök-

nen ö. om deltat och n. om Suez-

viken, de senare nu genomkor-

sade av Suezkanalen, samt Faj-

jumsjön, v. om Nilen, omgiven av

ökentrakter och med svagt salt

vatten, 40 m. lägre än havsytan.

— Klimat. I klimatiskt hän-
seende är nedre E. med Nil-

deltat underkastat inflytande

från Medelhavet, under det övre

E : s klimat influeras av de kring-

liggande ökentrakterna. I Alexan-

dria uppgår årets medeltempera-
tur till 20 ",3. I Assuan däremot,
längre uppåt Nilen, är medel-

temperaturen 25°. Nederbörden
är i hela landet obetydlig och

avtar hastigt inåt landet. Regnet
faller nästan uteslutande under

vintern (nov.—mars). I övre E.

är himlen så gott som ständigt

klar. Större delen av året här-

skar i nedre E. nordvästliga vin-

dar, i övre E. nordöstliga. —
Växt- och djurvärld, ökentrak-

terna på ömse sidor om Nilen^

hysa en torftig vegetation av

låga buskar, suckulenta örter,

s. k. jerikorosor, mannalav m. m.

Ord, som ej återfinnaB under E, torde sökas under
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^:-^^-
I

Egypten Elipptempel vid Der al-Bahri,

I oaserna liksom i Nildalen växa
dadelpalmer, sykomorer, akasior,

tamarinder och andra träd, oftast

odlade. Av vattenväxter märkas
papyrus och lotusblommor. — E.

tillhör djurgeografiskt det pale-

arktiska området av Afrika (se

d. o. sp. 132) ; flera av de större

djurformerna, ss. lejon, flodhäst,

krokodil, äro emellertid i våra
dagar i mer 1. mindre hög grad
undanträngda från egyptiskt om-
råde. Av tamdjur må nämnas
häst, åsna, enpucklig kamel, oxe
och buffel. — Befolkning. Hu-
vudmassan av E:s befolkning ut-

göres av fellaher (8,3 mill.) på
landsbygden och kopter (0,7

mill.) i städerna. Antingen ss.

nomader 1. invånare i oaserna bo

bedsjastammar i Arabiska, bedui-

ner i Libyska öknen. Bofasta ara-

ber finnas i mängd i städerna. I

deltalandets stora städer bo,

mestadels ss. köpmän, en mängd
greker, syrier, armenier och judar,

ävensom turkar och negrer. Av
européerna (150,000) äro de

flesta engelsmän. — Näringar.
Åkerbruk är E:s huvudnäring
såväl i Nildalen som i de delvis

mycket fruktbara oaserna i Li-

byska öknen. Av hela det vid-

sträckta landet äro endast 32,800
kvkm. odlade. Viktigaste produk-
ter äro bomull (E:s största

exportvara), majs, vete och

socker. Industrin är obetydlig.

Bland mineral, som exploateras,

märkas petroleum, manganhaltig
järnmalm och fosfater. En mängd
fyudigheter av andra mineral äro

kända ehuru endast föga bearbe-

tade: guld, div. salter från salt-

sjöarna, talk, aluminum, koppar,
svavel m. m. E. är på grund av
sitt klimat och sina fornminnen
livligt besökt av turister. E:s
huvudstad är Kairo. Bland övriga

städer märkas Alexandria, Port

Said, Tanta, Siut, Mansura,

Damanhur, Fajjum, Zakazik,

Minja, Beni Suef, Suez och Da-

miette. Genom Suezkanalen för-

medlar E. den stora transitotra-

fiken mellan Europa och Indien

Ord, som ej äterfinnas under E, torde sökas under ä.
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Egypten. Libyska öknen.

samt Öst-Asien. Järnvägsnätet vernörskap. Om Sudans ställning

omfattar f . n. 4,879 km., dels ett till E. se Sudan. — Rätts-

stort antal järnvägar inom deltat väsen. Kättskipningen har under

och en linje längs Suezkanalen, engelskt inflytande arbetat på

dels en linje längs Nilen till Assu- fyra huvudslag av domstolar

:

an samt bilinjer från den senare religiösa domstolar enl. muham-

till Fajjum- och Chargeoaserna. medansk lag {mahkama), native

— Enligt författningen av 19 april tribunals, bestående av egyp-

1923 är E. en fri monarki, vars tiska och utländska domare, för

krona är ärftlig inom Mehemed kriminella mål mot infödingarna

Alis ätt. Konungen utövar lag- och tvistemål där bägge parterna

stiftande myndighet jämte pärla- äro infödingar, internationella

mentet, utnämner och avskedar domstola/r (se d. o.) samt konsu-

ministrarna, som måste vara lardomstolar, genom vilka de

egypter och som äro ansvariga främmande staternas konsuler

inför deputeradekammaren, och utöva en viss domsrätt över sma

kan upplösa kammaren. Pärla- landsmän. — Försvarsvasen.

mentet består av två kammare, överinseendet över Ers forsvars-

Senaten utnämnes till Ve av väsen tillkommer Storbritannien.,

konungen, de återstående Vs väl- som sedan 1882 haft en ockupa

jas genom allmän rösträtt för 10 tionsarmé förlagd i E. Dessa brit

år med omval av hälften vart tiska truppers antal uppgick IJ^.-

S-e år. En senator väljes för till 20,000. Dessutom finnes er

varje grupp av 180,000 inv. De- egyptisk armé, som står undei

puteradekammaren väljes genom brittisk kontroll och dar de hogr<

allmän rösträtt för 5 år, en depu- befälsposterna innehavas a^

terad för varje grupp av 60,000 engelsmän. Den rekryteras delvi^

inv. Endast kammaren har jämte genom 3-årig värnplikt, men blo1n|

konungen att besluta om skat- 4 % av årsklasserna inkalla^-

ter — Förvaltning. E. uppdelas Denna armé, som delvis ar for

i två huvudområden: N e d r e E. lagd i Sudan, har en styrka a'

1. deltalandet och övre E. 1. omkr. 17,000 man. — Statsreli

Kildalen s. därom. Landet indelas gion är islam, men religionsfrihe

i 14 provinser (mudirija), vilka är påbjuden. — Officiellt språ

äro indelade i distrikt {markaz). är arabiska. — Undervisnings

4 av de större städerna jämte väsen. E. har fackskolor, läroverj

Suezkanalen bilda särskilda gu- och folkskolor {maktah), sof

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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Egypten. Pyramiderna vid Gize.

stä under regeringens överin-

seende. Dessutom finnas utländ-

ska skolor. En stor muhamme-
dansk teologisk högskola finnes

i Kairo (inrättad 988). I Kairo
finnes även ett arkeologiskt mu-
seum och ett bibliotek. Den ele-

mentära skolbildningen är offici-

ellt obligatorisk. — E:s mynt är

egyptiskt pund, utgörande 100 pl-

åstrar. — Historia. DEN FOEN-
EGYPTISKA KULTURENS TID
( —332 f. Kr.). Vid inträdet
i historisk tid framstår den
egyptiska kulturen såsom nästan
fullt färdigbildad. Rörande dess

ursprung och tidigare öden är
så gott som intet känt. Man kan
sluta sig till att landet urspr.

varit uppdelat i mindre, sins-

emellan rivaliserande kultcentra,

som så småningom konsoliderat
sig till tvenne statsbildningar,
y^ordriket (deltat) och Syd-
riket. Dessa båda lyckades M e -

nes från Tis i Sydriket omkr.
3400 f. Kr. förena till ett välde.

De efter honom följande härskar-
na i E. pläga indelas i dynastier
efter föredöme av den egyptiske
prästen Maneto, vilken omkr.
300 f. Kr. på grekiska skrev ett

numera till största delen förlorat

verk över E:8 historia. Denne

räknade från Menes till Alexan-
der den store 30 dynastier, varav
några dock måste hava regerat

samtidigt. Ehuru synnerligen

godtycklig har denna indelning

såsom praktisk blivit allmänt
bruklig. Om de två första dyna-

stierna (omkr. 3400—2980 f. Kr.)

veta vi ej mycket. Efter dem
vidtager emellertid en period av
stor kraftutveckling, det s. k.

gamla riket (3:e—6:e dyna-
stierna, omkr. 2980—2475 f. Kr.).

En rad utmärkta härskare höjde

landet till ett förr ej känt väl-

stånd och genomförde en strängt

organiserad förvaltning. Om de-

ras makt vittna storartade bygg-

nadsföretag, ej minst de väldiga

pyramider, de läto uppföra till

gravar åt sig. De största äro de,

som uppförts åt C h e o p s,

C h e f r e n och Mykerinos
(samtl. tillhörande 4:e dyna-

stin). Residens och säte för re-

geringen var under denna tid

Memfis. Efter 6:e dynastins slut

började en kamp om tronen mel-

lan olika distriktsfurstar, som
kort förut synas ha fått ärftlig

rätt till sina ämbeten och till

följd därav blivit allt själv-

ständigare, tills slutligen den

från Tebe härstammande 11 :e

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Egyptiska konungar. Fr. y. Totmes III. — Amenhotep III.

Samtida skulpturer.
Amenhotep IV.

dynastin åter enade E. (omkr.
2160 f. Kr.). Tebe blev nu
huvudstad under en ny blom-

stringsperiod, det s. k. mel-

lersta riket (11 :e och 12:e dy-

nastierna; 2160—1788 f. Kr.).

Särskilt 12 :e dynastin har att

uppvisa synnerligen dugande
konungar ss. Amenemhet I

och tre med namnet S e n w o s -

ret (Sesostris), vilka i

motsats mot sina företrädare

voro framstående krigare. Nu-
bien mellan 1 : a och 2 : a kata-

rakten erövrades, och krigståg

företogos även till Syrien. Han-
deln blomstrade, och konsten

hade sin klassiska period.

Konungamakten hade emellertid

måst lämna de mäktiga adels-

släkterna vittgående medgivan-
den, och E. företer bilden av en

utpräglad feodalstat. Det meller-

sta riket utmynnade i nya tron-

strider, varav ett främmande,

sannolikt semitiskt folk — av

Maneto benämnt h y k s o s — be-

gagnade sig för att erövra E.,

som de ung. ett århundrade be-

härskade. Den egyptiska kulturen

synas de dock hava respekterat

och själva tillägnat sig. De för-

drevos av en tebansk furste, och

Tebe blev åter huvudstad i ett

självständigt E. Det s. k. nya
riket (18:e—20 :e dynastierna;
1580—1090 f. Kr.), som nu vid-

tog, är E:s egentliga stormakts-

period. Syrien erövrades, och i

s. utvidgades riket till 4:e Nil-

katarakten. Höjdpunkten beteck-

nas av 18 :e dynastin, under vil-

ken E. blev den ledande makten
i främre Orienten. Till denna
dynasti höra bl. a. Totmes
III, Ers måhända mest bety-

dande härskare, och Amenho-
tep III och I V, om vilkas po-

litik i Asien fynden i Tall (Tell)
i

al-Amarna (se A m a r n a) läm-

na intressanta inblickar. Dens
sistnämnda uppträdde ock som t

religiös reformator (se nedan). ti

En av dennes närmaste efterträ-

dare var Tutanchamon (se,'

d. o.). Konungarna av 19 :e dy-É

nastin hade redan att försvara

Ers stormaktsställning mot far-

liga fiender. I Asien uppträdde

hettiterna (se d. o.) såsom med-

tävlare. Kamses II, den mest

berömde härskaren av denna

dynasti, måste efter långvariga|!

strider med dessa medge, att!.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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Nord-Syrien blev tributpliktigt

å-t dem. Under 20 :e dynastin,

vars medlemmar nästan samtliga

buro namnet Ramses, lyckades

Amons överstepräst vinna en allt-

mer dominerande ställning, och

slutligen blev en innehavare av

denna höga värdighet faktiskt

erkänd såsom konung. Nya
tronstrider uppstodo emeller-

tid, varunder riket hotade att

sönderfalla. Nubien förklarade

sig självständigt och Palestina

gick förlorat. Anförare för li-

byska legotrupper ryckte till

sig spiran, till dem hörde den

i Bibeln omnämnde S o s a k
(eg. Sjosjenk), som i Reha-
beams 5:e år 930 f. Kr. eröv-

rade Jerusalem och plundrade
templet. Hans efterträdare kunde
ej förhindra, att riket upplöstes

ji flera mindre furstendömen.

Syd-Egypten blev därvid erövrat

av i Napata residerande etio-

piska konungar, vilka slutligen

kommo i besittning av hela E.

T a h a r k a (Bibelns T i r h a -

|k a), den mest betydande av dessa

härskare, råkade genom sin mot
iissyrien riktade politik i delo

med detta land och besegrades

IV Assarhaddon 670 f. Kr. As-

^j3yriernas välde över E. blev dock

IV kort varaktighet. Redan 663

Kr. kunde Psammetik I

l|:rån Sais fördriva dem. Under
len av honom grundade dyna-
itin (den 26 :e eller saitiska) åt-

ijöt landet relativt välstånd. In-

resset för forntiden väckte en

enässans till liv i konst och lit-

eratur. Psammetiks son N e k o
' ökte t. o. m. återställa E : s forna

tällning i Syrien, men dessa

laner stäcktes av Nebukadnesar.
)e saitiska konungarna stodö i

vlig förbindelse med grekerna.
om för drivande av handel fingo
lå sig ned i deltastaden Nau-

Amenhotep III. Samtida kolossalstaty.

kratis. En ny erövrarmakt
hade emellertid uppstått i Per-

sien, och 525 f. Kr. erövrades
E. av Kambyses. Ehuru de per-

siska konungarna sökte visa hän-
syn för E:s egenart, gjorde egyp-
terna flera fåfänga försök att

återvinna sin självständighet.

Under sitt fälttåg mot perserna
intog Alexander den store E. 332
f. Kr. — De forntida egypterna
räknas till den hamitiska folk-

gruppen. Det språk, de talade,

företer därjämte åtskilliga drag,

som eljest äro karaktäristiska för

de semitiska timgomålen, och där-

för synes det sannolikt, att ur-

sprunglig släktskap rått mellan
de semitiska och hamitiska språ-

ken, av vilka sistnämnda egyp-

tiskan är det enda, som är känt
i sin äldre gestalt. Givetvis

måste egyptiskan under den långa

tid, den använts, ha undergått

betydande förändringar. Vår
kunskap om de fornegyptiska

ordens uttal är emellertid syn-

nerligen bristfällig, då skriften i

likhet med semitiska alfabet

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under
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Ramses II hållande ett offerbord. Sam-
tida staty.

endast betecknar konsonanter. Se

dan det lyckats Champollion att

finna klaven till hieroglyfskrif-

ten (se Hieroglyfer), ha
egyptologerna genom tolkning av

otaliga inskrifter samt genom
arkeologiska undersökningar av

tempel, palats och gravar lagt

en säker grundval för studiet

av den egyptiska kulturen.

— Styrelseformen var absolut

monarki. Konungen, farao,
(egypt. per-o, "det stora huset")

betraktades som son till sol-

guden Re och ägnades redan

under sin livstid gudomlig vörd-

nad. Han omgavs med ett noga

fastställt och synnerligen in-

vecklat hovceremoniel. En mängd
olika funktionärer tillhörde hans

hov. Provinsförvaltningen sköt-

tes genom av konungen tillsatta

distriktsguvernörer med vid-

sträckt befogenhet. Vissa för ri-

ket i dess helhet särdeles vik-

tiga uppgifter synas dock ha sor-

terat direkt under riksregeringen.

Så t. ex. Nilens reglering och

handhavandet av den såsom skatt

influtna spannmålen. I riks-

huvudstaden hade även en över-

domstol sitt säte. Förvaltningen

krävde en talrik stab av ämbets-

män och skrivare. För utbildning

av skrivare fimnos särskilda sko-

lor. Jämte ämbetsmännen voro

även prästerna talrika och mäk-
tiga. En stående här synes först

med E : s stormaktstid ha kom-

mit till stånd. Den bestod hu-

vudsakligen av främmande lego-

trupper; egyptern synes på

grund av sin brist på person-

ligt mod icke hava passat till

soldat. Det egyptiska folkets

konservativa kynne är omisskänn-

ligt, med seg envishet hängde det

fast vid fäderneärvda åskådning-

ar och bruk. Kvinnan åtnjöt en

aktad ställning. Månggifte var

tillåtet utom för prästerna men
förekom mest inom konunga-

huset och bland de förnäma. Gif-

termål emellan syskon var inga-

lunda ovanligt. Antalet livegna

och slavar synes ha varit mycket

stort; de rekryterades till ej

ringa del bland negrer. Huvud-

näringen var åkerbruk. Redan i

förhistorisk tid hade egypterna

lärt sig att genom dammar och

kanaler, slussar och fördäm-

ningar reglera Nilvattnets för-

delning. Om deras tekniska be-^

gåvning vittna för övrigt även.

sådana byggnadsverk som pyrai

miderna (se d. o.). — Om Ers-

insats på konstens område st

Bildhuggarkonst, Byggii

nadskonst och M å 1 a r fj

konst. — De vetenskaper, 80i|j

mest slogo an på de praktiskjj

egypterna, voro matematik

astronomi och medicin. Ett ui

gammalt kronologiskt system lä

året börja med den dag, Siriuj|

(egypt. Sotis) först i sambanjj

med soluppgången blev synlig

horisonten (se Sotisperiodl

Ord, §om ej återfinnas under E. torde sökas under ä.
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Deras medicinska skrifter (t. ex.

den 8. k. Papyrits Ebers) visa

bland fullt riktiga iakttagelser

givetvis mycket, som är baserat

på ren vidskepelse. — Den
fornegyptiska ^Tofanlitteraturen

har, om man bortser från alla

officiella redogörelser, föga att

uppvisa. En del sagor och

enkla berättelser av huvud-
sakligen didaktisk innebörd ha
bevarats till vår tid, ävensom
några hyllningsdikter till farao,

däribland en, som besjunger

Ramses II :s hjältemodiga kamp
mot hettiterna vid Kadesj. Av
större betydelse äro de religiösa

texterna och hymnerna, ss. pyra-

midtexterna (se Pyramid)
och Dödsboken (se d. o.). — De
gamla egypterna voro ett fromt
folk. I deras religion förekom
ett synnerligen stort antal gudar,

som gärna ordnades i triader:

fader, moder och son. Varje
mera betydande ort hade i' all-

mänhet sin triad. Den mest kän-

da var Osiris, Isis och Horus
(se vidare Osiris). Vid sidan

av Osiris spelade framför allt sol-

guden. Re, en dominerande roll.

Denne, känd och dyrkad från E:a
allra äldsta tider, blev efter hand
av de högre bildade fattad ss.

det förnämsta gudomliga väsen-

det, med vilket man sökte för-

binda än den ene, än den andre

av de populära lokalgudarna (jfr

Amon, Atum). Karaktäris-

tiskt för den egyptiska religio-

nen är det ivriga sysslandet med
de döda och deras liv i den andra

världen. Ursprungligen tänkte

man sig väl detta liv fortsatt i

graven själv eller i dess närhet;

därav den utomordentliga om-
sorg, med vilken de döda grav-

sattes. Särskilt i sammanhang
med Re- och Osiriskult«n ut-

formades emellertid också tanken

på en vandring genom den andra
världen och ett slutligt saligt liv

för de fromma i gudarnas ge-

menskap (jfr D ö d 8 b o k e n ; se

vidare Osiris). Ett utmärkande
drag var även de ända in i sena
tider envist kvardröjande rester-

na av en forntida djurkult. Gu-
domligheterna framställdes gär-

na med djurhuvuden (jfr Ane-
pu), och särskilda djurarter dyr-

kades ss. heliga, t. ex. Apistjuren
(se d. o.). — En egenartad hän-
delse i Ers religiösa historia för-

tjänar slutligen att nämnas:
kättarkonungen Amenhotep IV: a

försök (omkr. 1370 f. Kr.) att

med undanträngande framför allt

av den mäktige Amon skapa en

monoteistisk och universalistisk

religion, samlad kring dyrkan av
Aton, solens livgivande glans.

Med ytterlig fanatism rasade han
mot allt, som påminde om de

gamla gudarna, och själv ändrade
han sitt namn till Echnaton.

Strax efter Amenhoteps död var

det emellertid förbi med denna
"reformation". — Se vidare

Bes, Neftys, Ptah, To t.

— DEN GREKISK-ROMERSl^
TIDEN (332 f. Kr.—640 e. Kr.).

När vid Alexander den stores

död 323 f. Kr. hans väldiga

rike upplöstes, erhöll Ptolemaios,

en av Alexanders skickligaste

generaler, E. på sin lott (jfr

Diadoker). Först förvaltade

han detta rike såsom ståthål-

lare, men sedan Alexanders ätt

under tronstriderna i Makedo-
nien fullständigt utrotats, an-

tog han 306 f. Kr. konungatitel.

Denne och hans närmaste efter-

trädare voro synnerligen dugliga

härskare, och E. blev under dem
ett av den dåtida världens bäst

styrda och mäktigaste länder. 1

det av Alexander grundade
Alexandria (se d. o.) uppstod

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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snart en medelpunkt för grekisk
bildning. Även i yttre avseende
utvidgade han riket genom att

underlägga sig Palestina, Feni-

kien och Cypern. Redan under
Ptolemaios IV (222—205 f. Kr.)

började emellertid en tillbaka-

gång. Stridigheter mellan med-
lemmar av ätten gåvo romarna
tillfälle att blanda sig i E:8 an-

gelägenheter. Efter Octavianus'

seger över Antonius vid Actium
31 f. Kr. blev E. Rom underdå-
nigt, sedan dess drottning Kleo-

patra, som understött Antonius,

själv tagit sitt liv. De romerska
kejsarna ansågo sig ss. farao-

nernas efterträdare inneha E. ss.

personlig egendom, som förval-

tades genom en prefekt. Besitt-

ningen av E. var ytterst värde-

full för Rom, som härifrån häm-
tade sin spannmål. — Sannolikt

redan i l:a årh. e. Kr. kom
kristendomen till E., där den
särskilt i städerna vann snabb
spridning. Gnostisk och kyrklig

teologi fingo här ett huvud-
kvarter (jfr Clemens av
Alexandria och G n o s t i -

c i s m) . E. blev också det kristna

eremit- och munklivets förlovade

land (jfr An a koreter och
Antonio s). I de teologiska

stridigheterna tog den egyptiska

kyrkan livlig del (jfr An tio

-

kenska skolan, Arian i sm
och Atanasios). Monofysi-
tismen (se d. o.) blev den
härskande åskådningen. Denna
monofysitiska kyrka existerar

ännu iE. (k optiska krist-
na). Vid det romerska rikets

delning (395 e. Kr.) kom E.

under östromerska riket, som
emellertid icke förmådde skydda
det för plundrande grannar. —
DEN ISLAMITISKA TIDEN
(640— ). 640 erövrades E. av ka-

lifen Omars fältherre Amr och

styrdes sedan av en av kalifen

utsedd ståthållare. Snart för-

sökte enskilda av dessa att

göra sig självständiga och några
lyckades därmed för sig och
sin ätt. Så regerade t. ex. f a t i -

miderna 969—1171, en tid,

varunder E. upplevde en verk-

lig glanstid. Under den förste

av denna dynasti, M u i z z, grun-

dades Kairo. Fatimiderna stör-

tades av den från korstågshisto-

rien kände Salah ad-din (Sa-

ladin), som jämväl erövrade

Syrien. Är 1240 inleddes raden

av de s. k. mamluksultanerna (se

Mamluker). — Den tur-
kiska tiden (1517—1882).
1517 intogs E. av den turkiske

sultanen S e 1 i m I. Landet blev

nu en turkisk provins samt ut-

sattes för ett oerhört vanstyre.

Den turkiske ståthållaren var

emellertid i hög grad beroende

av de mamlukiska provinsguver-

nörerna (bejerna). I slutet av

1700-t. hade några av dessa gjort

sig oberoende. Kort därefter eller

1798 företog Napoleon Bona-

parte sitt ryktbara fälttåg till

E. för att genom dess erövring

tillfoga Englands intressen i

Orienten ett allvarligt avbräck.

Trots Bonapartes seger över

mamlukerna vid pyramiderna

(juni 1798) och över turkarna

f. å. lyckades icke denna hans-

plan (expeditionen fick i stället

varaktig betydelse därigenom

att den åtföljts av ett stort

antal vetenskapsmän, som bör-

jade utforska Ers fornkultur).

Sedan Bonaparte återvänt till

Frankrike, måste den kvarläm-

nade franska truppstyrkan kapi-

tulera inför en överlägsen engelsk

armé. Mamlukernas av Na-

poleon skakade välde fick döds-

stöten genom Mehemed Al i,

en alban, som ss. turkiske- sul-
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tanens ståthållare gjorde sig till

herre över E. Han kuvade först

wahabiternas farliga uppror och
ingrep på 1820-t. till sultanens

hjälp emot grekerna, som sökte

frigöra sig från turkarnas välde.

Mehemed Ali började sedan hand-
la oberoende av sin turkiske

härskare. 1831 skickade han so-

nen Ibrahim pasja att erövra
Palestina, och f. å. hade han i sin

hand Syrien och en stor del av
Mindre Asien. Genom europeiskt

ingripande tvingades han dock till

reträtt. Konventionen i Kutahija
1833 bekräftade hans besittning

av E., vartill lades Syrien jämte
provinsen Adana. Detta egyptiska
rike, faktiskt om också ej for-

mellt oberoende av Turkiet, va-

rade ej länge. Pengar fattades

och upprorsrörelser utbröto. Här-
av begagnade sig sultanen för att

tukta sin övermäktige vasall och
förklarade honom krig 1839. Vis-

serligen segrade Ibrahim .i ett

slag vid Nisib, men kort därefter

måste han utrymma både Mindre
Asien och Syrien. Mehemed Ali

fick vid uppgörelsen med Turkiet
åter nöja sig med E. Inrikespoli-

tiskt genomförde han flera refor-

mer av bestående värde. Han in-

förde en omfattande organisation
för kontroll av jordbruket och ut-

förde kanalarbeten och damm-
byggnader. Han angav genom
expeditioner till Sudan (och

grundläggningen av Khartum)
riktningen för den expansion,
som sedan blivit den för E. na-

turliga. Hans efterträdare, son-

sonen Abbas I (1849—54) och
sonen Said (1854—63), voro

obetydliga regenter. Den senare

är mest bekant för att ha givit

den första koncessionen på den
på franskt initiativ byggda Suez-
kanalen (se d. o.). Under hans
tid började ett finansiellt förfall,

som ökades under efterträdaren
I s m a i 1 (1863—79), Ibrahims
son. Denne lyckades göra ståt-

hållarskapet över E. ärftligt inom
sin familj och förvärvade 1867
titeln khediv (härskare). Kom-
munikationslinjer upprättades,

post- och telegrafväsen infördes.

För uppgörande av tvister mel-

lan egypter och främlingar in-

fördes blandade domstolar (se

Internationella dom-
stolar). Ismail bedrev även en

omfångsrik kolonisations- och
erövringspolitik i Sudan. Hans
enorma slöseri, särskilt under fest-

ligheterna vid Suezkanalens öpp-
nande (1869), bragte emellertid

hastigt E. i händerna på dess

europeiska fordringsägare. Det
franska inflytande, som ända se-

dan Napoleons dagar varit det

förhärskande, började nu få vika

för ett brittiskt, särskilt sedan

Storbritannien 1875 förvärvat

Ismails aktier i Suezkanalbolaget.

När den väntade katastrofen in-

träffade 1876, bildades en inter-

nationell skuldkommission för att

ta hand om Ers affärer. Denna
ingrep också på det politiska

området genom att kräva till-

sättande av en ansvarig ministär.

Då Ismail efter försök att bli

kvitt det utländska förmynder-

skapet inkallade ett parlament
för att få ett nationellt stöd gent
emot främlingarna, blev han på
brittisk och fransk begäran av-

satt 1879 och äldste sonen

Tewfik (1879—92) utsedd till

khediv. Denne samarbetade med
ministären, fogade sig i den ut-

ländska kontrollen, som nu ut-

övades av en brittisk och en

fransk kommissarie. Ismails

främlingsfientliga verksamhet,

som åsyftat väckande av en egyp-

tisk nationell anda, fick vid

denna tid ett oväntat resultat i
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ett uppror inom armén. I denna
hade infödda egypter så små-
ningom erhållit befälsställning

men endast undantagsvis högre
poster. Missnöjet bland de infödda
officerarna tog sig 1880 uttryck
i ett uppror under ledning av
Arabi pasja. Khediven tvangs
till vissa eftergifter, och Arabi
blev inom kort krigsminister.

Rörelsen fick nu en mot euro-

péerna riktad karaktär. Ett foll<:-

upplopp i Alexandria juni 1882,

varvid 50 européer dödades, för-

anledde stormakterna att in-

skrida. En brittisk flotta bom-
barderade Alexandrias fort, och
sedan fransmännen avböjt att

deltaga, företogo engelsmännen
ett fälttåg, som slutade med en
seger vid Tall al-Kabir, 13 sept.

1882, och landets ockupation. —
E. under brittisk sty-
relse (1882—1922). E. kom
fortfarande att stå under khe-

divens välde, ehuru detta endast
var nominellt. Den verklige här-

skaren blev brittiska regeringens

representant. Denna post bekläd-

des 1884—1907 av lord Cromer
(se d. o.). Om det också i början
knappast var engelsmännens av-

sikt att sätta sig fast i E., för-

dröjdes av olika anledningar
ockupationens upphävande. Stora

svårigheter reste sig emellertid

omedelbart. Ett uppror i Sudan
under ledning av den s. k. mahdin
hotade hela s. delen av den egyp-

tiska staten (se Sudan), och

inom E. rådde fullständig anarki.

Sudan måste till en början ut-

rymmas. Då ledaren härför, ge-

neral Gordon, vid sitt fåfänga

försvar av Elhartum stupade,

uppstod i England en stark stäm-

ning för att taga hämnd för hans
död, vilket i hög grad stärkte

intresset för den egyptiska be-

sittningen. Så småningom åter-

vanns också Sudan, som genom
en överenskommelse 1899 ställ-

des under gemensam brittisk-

egyptisk styrelse. Ers förvaltning
omorganiserades, dess kredit
återställdes, allmänna arbeten,

järnvägsbyggnader och bevatt-

ningsanläggningar (jfr A s s u -

an) bidrogo till nytt välstånd.
Ett svagt försök till en parla-

mentarisk regim gjordes genom
inrättande av ett lagstiftande

råd. Tewfik efterträddes av sin

son Abbas Hilmi (1892—
1914), som förde en anti-brittisk

politik. Snart började också en

nationalistisk rörelse göra sig

gällande, som krävde ockupatio-

nens upphörande. Från 1907

växte kravet på en konstitutio-

nell regim, framfört med särskild

styrka av det imgegyptiska par-

tiet. Cromers efterträdare, sir

Eldon Gorst utvidgade lagstif-

tande rådets maktbefogenheter.

Lord Kitchener, som 1911 efter-

trädde Gorst, utbyggde självsty-

relsen genom att tillsätta en

lagstiftande församling. — Tur-

kiets inträde i världskriget gav

anledning till ytterligare stär-
,j

kände av britternas ställning i m
landet. Belägringstillstånd pro-

klamerades, E. förklarades för

brittiskt protektorat, Abbas Hil-

mi avsattes och till hans efter-

trädare utsågs hans farbror

Hussein Kemål (1914—17),

som fick titeln sultan. Efter den-

nes död blev Ahmed Fuad
(1917— ), khediven Ismails sjät-

te son, hans efterträdare. E.

hade under kriget tagits till bas

för de brittiska operationerna

mot Gallipolihalvön 1915. Febr.

1915 och aug. 1916 avvisades

Djemal pasjas från Palestina

över Sinaihalvön ansatta försök

att avbryta de brittiska förbin-

delserna genom Suezkanalen. E.
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var utgångspunkt för de brit-

tiska operationerna mot turkarna

på Sinaihalvön och i Palestina

från hösten 1916 till världskri-

gets slut. Under hela denna tid

lyckades engelsmännen trots den
rådande jäsningen upprätthålla

lugn och ordning. Nationalist-

rörelsen hade emellertid hunnit
slå djupa rötter, och när vid kri-

gets slut Wilsons 14 punkter

gåvo en direkt maning till under-

tryckta folk att söka sig frihet,

började även i E. frihetsrörelsen

breda ut sig. Det egyptiska natio-

nalpartiet grundades av Zaghlul

pasja, vicepresident i lagstiftande

församlingen. När denne i spet-

sen för en delegation skulle bege

sig till Europa för att framföra

E:s sak inför fredskonferensen,

deporterades han till Malta (febr.

Befolkning (i mill.):

1800 1846 1882 1897 1907 1917 1921

2,46 4,48 6,83 9,73 11,29 12,75 13,^9

Befolkningens fördelning efter
religion 1917 (mill.):

Muhammedaner 11,658

Grek. ortodoxa 0,855

övriga kristna 0,i7o

Judar 0,060

övriga 0,009

Handelsomsättning (i mill. egypt.
pund):

1918 1919 1920 1921 1922

import 51,15 47,4i 101,88 55,5i 43,33

Export 45,37 75,89 85,47 36,36 48,72

Handel med olika länder 1922
(mill. egypt. pund):

Import Export
i^rgentina 0,09? 0,002

Jiustral-Asien 0,872 0,oo»

Belgien l,»io 0,291

hile 0,983 0,000

rankrike 4,021 4,s97

i

ören ta Staterna . . . . 1,591 9,i9i

rekland 1,203 0,208

iadien och Aden .... 1,392 O,»*

I

alien 3,, si 2,61»

Jipan 0,559 i,ioi

lina 0,577 0,029

-hWeiZ 0,516 1,279

orbritannien 14,731 23,o37

vskland 2,8i6 1,910

1919). Ett formligt uppror kväv-
des i blod av lord Allenby, som
1919 blev brittisk överkommis-
sarie i E. Frigiven, öppnade
Zaghlul en agitationskampanj
men lyckades icke få sin sak be-

handlad vid fredskonferensen.

Kravet på autonomi ökades så

småningom till krav på fullstän-

digt oberoende. En engelsk mis-

sion, som under ledning av lord

Milner sändes till E. för att stu-

dera förutsättningarna för en

konstitution, blev i E. bojkottad.

Innan den lämnat landet (apr.

1920), hade ett möte i Zaghluls

bostad (10 mars) proklamerat
Ers oberoende. Storbritannien

nödgades delvis under påverkan
av samtidiga svårigheter på Ir-

land, erkänna oberoendet som
grundval för förhandlingar. Så-

Viktigaste exportvaror (värde i mill.

egypt. pund):
1921 1922

Textilier, garn m. m. . . . 28,6i 39,94

Spannmål 4,84 5,57

Kolonialvaror 0,33 0,34

Tobak 0,70 0,63

Hudar och skinn 0,44 0,24

Kemikalier 0,3i 0,i4

Kött och lev. djur ... . 0,3? 0,55

Sprit och olja 0,24 0,63

Papper, böcker m. m. . . 0,ii 0,o7

Metaller och manufakturv. . 0,i5 0,35

Egyptens handel med Sverige
(värde i mill. kr.):

Import:

Trävaror
Papp, papper m. m
Tändstickor
Metaller och metallvaror
Elektriska apparater
Telegrafapparater m. m
Motorer, maskiner, instrument . .

Övriga importvaror

1921

4,73

0,54

2,65

1,21

0,13

0,29

0,07

0,08

Importens totala värde 9,7o

Export

:

Tobak 0,11

Köksväxter 0,o6

Textilvaror 0,04

Övriga exportvaror 0,02

Exportens totala värde 0,

2
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dana fördes juli—nov. 1921 i

London av dåv. premiärministern
Adly pasja, som dock avslog de
brittiska villkoren. Zaghlul, som
stäUde sig på Adlys sida, blev

på nytt deporterad (frigiven

först 1923). Under trycket av
nya blodiga oroligheter och strej-

ker beslöt man i London på Al-

lenbys inrådan att tillmötesgå

av ministären Sarwat pasja

framställda förslag. E. såsom
konungarike (1922— ). 28 febr.

1922 förklarades protektoratet
upphävt och E. vara en suverän
och oberoende stat. 15 mars antog
sultanen konungatitel med nam-
net Fuadl. Det av engelsmännen
påbjudna belägringstillståndet

upprätthölls emellertid under
förevändning, att det skulle sätta

den nya ordningen i funktion.

Svårigheter härför framträdde
icke minst från egyptiskt håll,

då viktiga frågor, i synnerhet om
E : 3 försvar, om skyddandet av de

brittiska intressena vid Suez-
kanalen samt om Sudan, ställts

på framtiden. Trots motvilja mot
en demokratisk konstitution, lät

konimg Fuad april 1923 prokla-

mera en dylik (se ovan Författ-

ning). Ers konstituerande som
en inåt fullt fri stat har därmed
tagit sin början. De återstående

frågorna, särskilt om det brit-

tiska förvaltningssystemets av-

veckling och den yttre frihetens

förlikande med brittiska intres-

sen, vänta ännu på sin lösning.

Egy'pterevange'liet, ett apo-

kryfiskt evangelium, sannolikt

härrörande från 100-t. e. Kr. och
spritt i Egypten, bevarat blott i

ytterst obetydliga rester, av vilka

emellertid synes framgå, att det

haft sitt ursprung i asketiska
kretsar.

Égyptienne [ejipsiä'nn], se

Stil.

Egyptiskt mörker, ett tätt

mörker, som enligt 2 Mos. 10: 2i—22 föll över Egypten under 3

dagar, då farao vägrade att

släppa israeliterna. I modernt
språkbruk betecknar E. stundom
även andligt mörker.

Egyptisk ögoninflammation,
se T r a k o m.

Egyptolo'g, forskare i e g y p -

t o 1 o g i', vetenskapen om Egyp-
tens fornminnesmärken, språk
samt antika historia och kultur.

Eh bien [e bjä'g], fr., nåväl!

nå?, gott!

E'hlers, Edvard Laurits,
f. 1863, dansk läkare, prof. 1902,

berömd särskilt genom sina stu-

dier över spetälskans former och

utbredning samt sitt arbete mot
sjukdomens spridning.

E'hrenberg [-berS]. 1. Chris-
tian Gottfried E., f.

1795,
f;

d. 1876, tysk naturforskare,

medicine prof. i Berlin 1827.

Grundlade kännedomen om infu-

sionsdjuren och andra mikrosko-

piska organismer, såväl levande|l

som fossila, genom Die Infusions-

thierchen als vollkommene Orga-i

nismen (1838), Mikrogeologie

(1854—76) m. fl. arbeten. Hans
uppfattning av urdjuren ss. bygg-

da på samma sätt som flercelliga

djur har senare ådagalagts vara

ohållbar. — 2. Viktor Ga
briel E., f. 1851, tysk rätts

lärd, prof. i Leipzig sedar

1911. E. har utövat en ovanligl

mångsidig juridisk författar

verksamhet; hans största bety

delse ligger på handels- och för

säkringsrättens områden. 191'*

upprättade E. i Leipzig på uni

versitetets och regeringens anmo
dan ett institut för försäkrings

vetenskap. — 3. Richard E
f. 1857, d. 1921, den föreg:s brc

der, tysk historiker och national

ekonom, prof. i Rostock 189f

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under a.
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Mest bekant bland hans arbeten

är Das Zeitalter der Fugger
(1896—97), en skildring av vissa

sidor av den moderna kapitalis-

mens första utveckling.

v. Ehrenheim, Per Jacob,
f. 1823, d. 1918, poUtiker. E. del-

tog i fem ståndsriksdagar frän

1850 och, som led. av F. K., i alla

riksdagar 1867—1902, 1891—95
som talman. Konsultativt stats-

råd i De Geers ministär 1866

—

70, bankofullmäktig 1872—1906.
Han var motståndare till grund-
skattefrågans sammankopplande
med försvarsfrågan och till indel-

ningsverkets ersättande med vär-

vad stam. Frihandlare.

E'hrenreich [-raj5], Johann,
f. 1722, d. 1803, tysk-svensk kera-

miker och tandläkare. E. kom till

Sverige som hovtandläkare åt

Adolf Fredrik. 1758 grundlade
han den berömda porslins- och
fajansfabriken Marieberg (se d.

o.) i Stockholm, vilken han ledde
till 1766. Han grundade därefter

en fajansfabrik i Stralsund och,

sedan den måst nedläggas, en
i Königsberg. E. förenade med
energi och kunskaper en fin och
säker konstnärlig smak, vilket

gjort, att alstren från hans fabri-

ker höra till det främsta i sitt

slag.

E'hrenrettung, ty. "räddning
av hedern", upprättelse åt oskyl-
digt misstänkt 1. misskänd person.

Ehrenschiöld, Nils, f. 1674,
d. 1728, amiral, är mest känd för

5itt hjältemodiga uppträdande
under slaget vid Hangö 1714, då
han med 7 skärgårdsfartyg för-

satte 90 ryska fartyg ur strid

-

3art skick men tiU slut blev
ange.

Ehrensteen, Edvard (Phi-
ipson), f. 1620, d. 1686, kung-
ig sekreterare för utrikesären-
len 1655, deltog i fredsunder-

handlingarna i Roskilde 1658,

uppsatte Karl X Gustavs testa-

mente. Förfäktare av enväldet
och reduktionen, blev E. kungligt
råd 1683.

Ehrenstrahl, David Klo-
ke r, f. i Hamburg 1629, d. i

Stockholm 1698, målare. Sin

första konstnärliga utbildning
erhöll han i Amsterdam hos den
där bosatte hamburgaren Jurian
Jacobsen. Redan under denna tid

anslöt han sig till den sydländska
barockströmningen. I början av
1650-t. kom han till Sverige som
hovmålare hos Maria Eleonora.

1654 begav han sig på en sjuårig

studieresa till Italien, Frankrike
och England; i Rom tog han
starka intryck av Pietro da Cor-

tonas dekorativt lysande måleri.

Efter återkomsten blev han snart

den ledande konstnären; han
adlades 1674 med namnet E. och
blev hovintendent 1690. Själv

lade E. den största vikten vid

de allegoriska kompositioner, han
fick tillfälle att utföra; hans
dekorativa förmåga kommer bäst

till sin rätt i målningp.rna i

fe

1 ^ #, •^ ^'S

i /^
v
t.

Självporträtt. Målning av David Klöker
Ehrenstrahl.

Ord, aom ej återfinnas under E, torde sökas under ä,

5 a. — Lex. III.
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Väggmåliuiig i Hedvig Eleonoras säng-
kammare på Drottningholm av David

Klöker Ehrenstrahl.

Hedvig Eleonoras sängkammare
på Drottningholm (1660-t.) samt
i riddarhusplafonden (färdig

1672). Som porträttmålare var
E. tongivande; hans mest beröm-
da porträtt äro måhända bilder-

na av Erik Dahlbergh i Uppsala
univ. {knäfigur; en bröstbild i

Nat. mus., se ill. till Dahl-
bergh) samt av Georg Stiern-
hielm (se ill. till d. o.) å Grips-
holm. I sina talrika djurmålning-
ar visar E. prov på en egendom-
ligt vaken uppfattning av svensk
natur. Icke utan skäl har E. fått

hederstiteln "den svenska målar-
konstens fader". Hans (förmod-
ligen för den stora elevskaran av-

sedda) skrift Kurtzer Unterricht

von der Mahlerey är vårt första

konstteoretiska försök.

Ehrenstråle, David(Nehr-
man), f. 1695, d. 1769, rätts-

lärd, 1720—53 prof. i Lund.

Ovärderliga för vinnandet av
upplysning om dåtidens rättsupp-

fattning och närmare förståelse

av 1734 års lag äro E:s åren
1729—59 utkomna arbeten om
svensk civilrätt, civilprocess,

straffrätt och straffprocees.

Ehrenström. 1. Johan Al-
brekt E., f. 1762, d. 1847, diplo-

mat, politiker. Urspr. republikan,

stod han G. M. Sprengtporten
nära och åtföljde denne till Ryss-

land 1786. Han tog emellertid

avstånd från dennes landsförrä-

diska planer och blev rojalist,

Gustav III : s kabinettssekrete-

rare och förtrogne. 1793 deltog

han i G. M. Armfelts samman-
svärjning, dömdes till döden men
benådades med fängelse och fri-

gavs 1796. Användes som diplo-

mat av Gustav IV Adolf. Han
flyttade 1811 över till sin hem-

ort Helsingfors, där han 1820]

blev senator. Hans Efterlemnade'
historiska anteckningar ha ut-

givits 1882—83. — 2. M a r i a n -

ne E., f. Pollett, f. 1773, d.

1867, den föregts svägerska,

hovdam hos drottning Sofia Mag-
dalena 1792—1803, bekant för

konsthistorisk och litterär skrift-

ställarverksamhet och ss. förf.

till en del memoarer.

Ehrensvärd, svensk och fin-

ländsk ätt, adlad 1717. — 1»

Augustin E., f. 1710, d. 1772,

greve, fältmarskalk, fästnings-

byggare. Deltog i ryska kriget

1741—42 och i pommerska kriget

1757—62, från 1761 som överbe-

fälhavare. Inflytelserik politiker

av hattpartiet och varm för-

svarsvän, erhöll han 1747 led-

ningen av omfattande försvarsar-

beten i Finland, planlade och

ledde byggandet av den för sin

tid storartade Sveaborgs fäst-

ning samt tog initiativ till ska-

pandet av arménÄ flotta 1766. -

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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över E:8 grav på Sveaborg res-

tes ett av Sergel utfört monu-
ment (se ill. till Sveaborg).
— 2. Karl August E., f.

1745, d. 1800, den föregrs son,

greve, amiral, konstteoretisk för-

fattare. E. utbildades i sin faders
yrke, gjorde en betydande in-

sats vid marinens omorganisation
och hade befäl över skärgårds-
flottan under det olyckliga slaget

vid Svensksund 1789. — Starkt
konstnärligt intresserad, fick E.
dock sin största betydelse på
andra områden. Genom förfat-

tarskap och omfattande person-
ligt umgänge med skedets ledan-
de konstnärer (Sergel, L. Mas-
reliez m. fl.) blev E. nyklassicis-

mens verksammaste befrämjare i

vårt land. Hans skrifter Resa till

Italien 1780—1782 och De fria
konsters filosofi (1786) ge i en
ytterligt personlig, lapidarisk stil

uttryck åt en konstuppfattning, i

Winckelmanns anda. E:s lysande
Brev ha utgivits 1916—17, hans
Skrifter ha börjat utgivas 1922.
Han har även efterlämnat ett
stort antal karikatyrteckningar.
— 3. Gustav Johan E., f.

1746, d. 1783, den föregrs kusin,
frih., diplomat, teaterchef, me-
moarförfattare. Började som mi-
litär, kom 1767 till hovet. Varmt
konstintresserad, blev han Gustav
111:8 högra hand vid förverkli-

gandet av dennes teaterplaner och
verkade 1773—76 som Kungl. tea-

terns förste direktör. E:s skrift

Om svenska teaterns uppkomst
(1777) är en viktig källa för den
gustavianska teaterhistorien, och
hans Dagboksanteckningar, förda
vid Gustaf III :s hof intaga en
rangplats bland tidens rika me-
moarlitteratur. — 4. Karl
Fredrik E., f. 1767, d. 1815,
3en föreg:s halvbroder, frih.,

landsförvisades 1792 såsom med-

K. A. Ehrensvärd. Målning av
J. Juel.

skyldig i Gustav III:s mord, be-
gav sig till Danmark och antog
namnet Gyllembourg (jfr

d. o.)
.
— 5. A 1 b e r t E., f. 1821,

d. 1901, sonson till E. 2, greve,
ämbetsman, politiker. Urspr. di-
plomat, utnämndes E. 1864 till

landshövding i Göteb. 1. Deltog
1847—66 i fem ståndsriksdagar
och var 1867—74 och 1877—90
led. av F. K. 1885—89 var E.
utrikesminister, varvid han mest
ägnade sig åt unionsfrågor. Fri-
handelsvän. — 6. Carl-August
E., f. 1858, den föreg : s son, greve,
vice amiral 1917, sjöminister i

Lindmans ministär 1907—10, in-
spektör för flottans övningar till

sjöss 1916—18, högste befälha-
vare över kustflottan 1919, befäl-
havande amiral i Karlskrona
1919. — 7. Albert E., f. 1867,
son till E. 5, greve, diplomat.
Envoyé i Bryssel och Haag 1908
och Washington 1910, utrikes-

minister i ministären Staaff 1911—14, minister i Bern 1915 och i

Paris sedan 1918. Har utgivit
översättningar och essayer, Ur

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas undec Ä.
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fransk diktning (1921) och

Fransk medeltid och renässans

(1922).

Ehrhardt, H e r m a n n, f

.

1881, tysk kapten. Ss. chef för en

frikår, 2:a marinbrigaden, anli-

tades E. 1919 av regeringen för

att stävja inre oroligheter. E.

blev sedan en av ledarna för den
motrevolutionära propagandan
och besatte till Kapprevolutio-

nens (se Kapp) stöd mars
1920 Berlin med sin frikår. Den-
na blev sedan upplöst. E. fort-

satte dock sin verksamhet bl. a. i

Consul (se d. o.). Häktad i nov.

1922, rymde han i juli 1923.

E'hrlich [-li§L Paul, f. 1854,

d. 1915, tysk läkare, 1896 chef

för det då grundade Institut fiir

Serumforschung i Berlin, under

namnet Institut fiir experimen-

telle Therapie flyttat till Frank-

furt a. M. 1899, alltjämt under
E:s ledning. E:s forskningar

över blodkropparnas färgnings-

förhållanden och immuniteten
äro vetenskapliga storverk. Han
upptäckte möjligheten att immu-
nisera även mot växtgifter (ricin

och abrin) och har utfört grund-
läggande undersökningar över

framställning av högvärdiga sera

Paul Ehrlich.

och prövning av difteriserum.

E:s visserligen omstridda "sido-

kedjeteori" har som arbetshypo-
tes haft den största betydelse för

immunitetsforskningen. Från
1902 ägnade han sig huvudsakli-

gen åt experimentell svulstforsk-

ning och under de sista åren av
sitt liv åt experimentell kemo-
terapi, varvid han strävade efter

att genom insprutning i blod-

banorna av stora doser av sterili-

serande ämnen döda alla i orga-

nismen spridda smittämnen.
Hans undersökningar över trypa-

nosomsjukdomarna ledde honom
och hans assistent, japanen Hata,
till upptäckten av salvarsan, ett

förträffligt medel mot syfilis,
[

som dock senare ersattes med E : s
j|

neosalvarsan. E. fick 1908 Nobel-

priset i medicin.

Ehrnrooth. 1. A d e 1 a i d e E.,

f. 1826, d. 1905, finländsk för-

fattarinna under signaturen

A-i-a, en av kvinnorörelsens

första förkämpar i Finland. —
2. Johan KasimirE., den

föreg:s broder, f. 1833, d. 1913,

finländsk politiker och rysk gene-

ral, deltog i flera ryska fälttåg

och var 1880—81 krigsminister i

Bulgarien, där han genom en.

statskupp förskaffade furst Alex
änder envåldsmakt. 1888—91 var

E. ministerstatssekreterare föl

Finland. — 3. L e o E., f. 187

finländsk politiker och bankdi
rektor, var led. av lantdage:

1904—09, senator 1917 och stats

råd 1919 och 1920. E. är seda:

1923 ordf. i Helsingfors stadsfuU

mäktige.

Eibo folke, "öbofolket", est

svensk benämning på den svensk-

talande befolkningen i Estland

och i Gammal-Svenskby.

v. Eichendorff [a'j5endärf]

Joseph, f. 1788, d. 1857, frih.

tysk nyromantisk diktare, främsi

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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känd genom små, folkligt enkla

och friska visor, av vilka flera

blivit tonsatta (av Mendelssohn,

Schumann m. fl.), samt roma-

nerna Ahnung tmd Gegenwart

(1815), med Goethes Wilhelm
Meister ss. förebild, och Das Le-

hen eines Taugenichts (1826; Ur
en dagdrivares lefnad, 1899).

Eichhorn, Kristofer, f

.

1837, d. 1889, skriftställare, bib-

lioteksman. E. var främst verk-

sam som bibliograf och utgivare,

bl. a. av Stagnelius, Ehrensvärd
och Bellman. Betydelsefulla äro

även hans konsthistoriska forsk-

ningar, delvis samlade i Svenska
studier I—III (1869—81);
många viktiga artiklar av hans
hand finnas i l:a uppl. av Nor-
disk familjebok. Han verkade
även som litteratur- och teater-

kritiker. — E. efterlämnade be-

tydande samlingar i hdskr., av
vilka en del finnas å Kungl. Bibi.

v. Eichhorn [a'j5hårn]. Her-
mann, f. 1848, d. 1918, tysk

generalfältmarskalk. Jan. 1915

chef för 10 :e armén, tog E. verk-

sam del i vinterslaget vid de ma-
suriska sjöarna, erövrade aug.

s. å. Kovno, besegrade i sept.

ryssarna vid Wilna och avvärjde
den ryska marsoffensiven 1916.

övertog s. a. Hindenburgs armé-

?Tupp på östfronten och blev 1918
befälhavare över den tyska ocku-

Hermann v. Eichhorn,

pationsarmén i Ukraina, där han
mördades.

Eichstätt [a'j5sjtätt], stad i

Mittel-Franken, Bayern. 7,400
inv. — E., som på 700-t. blev bi-

skopssäte, blev 1802 ett fursten-

döme under Toscanas storhertig,

tillhörde 1805—17 Bayern, förlä-

nades 1817 Eugéne de Beauhar-
nais (se d. o.) och förenades 1855
åter med Bayern.

Eide, Eg 11, f. 1868, norsk
skådespelare, sedan 1899 fästad

vid Nationalteatret i Kristiania,

till vars främsta krafter han hör.

E:s manligt kraftfulla spelsätt

har firat triumfer i såväl den
moderna som den klassiska reper-

toaren. Han har även framträtt

som filmskådespelare.

Eider [a'jder], se Ej der.

Efdsfjorden, innersta delen

avTlardangerfjord, Norge.

Ei'dsivatinget, fordom all-

mänt ting för nejden kring sjön

Mjösen i Norge, med Eidsvold

som tingsställe. E. hade urspr. en
egen lag, nu blott fragmentariskt
bevarad.

Ei'dsvold, Eidsvoll, kommun
och järnvägsstation i Norge, n.ö.

om Kristiania. Där hölls förr

E i ds i va t i nge t (se d. c). A
Carsten Ankers järnbruk i E.

var april—maj 1814 samlat ett

riksmöte, som inkallats av dan-

ske ståthållaren prins Kristian
Fredrik (sedermera Kristian
VIII av Danmark) för att å nor-

ska folkets vägnar taga ställning

till Kielfredens bestämmelse om
landets överlåtande till Sverige.

Stämningen för Norges frigörelse

fick överhand; under K. M. Fal-

sens ledning utarbetades den
s. k. Eidsvoldsförfatt-
ningen för ett oavhängigt, mo-
narkiskt och konstitutionellt

Norge. Den antogs 17 maj
(Eidsvoldsdagen, seder-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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EidsYoldsbyggnadeL..

mera Norges nationaldag) och
Kristian Fredrik valdes samma
dag till konung. Då han vid unio-

nens genomförande på hösten s. å.

måste nedlägga kronan, omarbeta-
des författningen i enlighet med
unionens krav. Till sina väsent-

liga delar fick dock författnings-

arbetet i E. bestå, såväl vid unio-

nens genomförande som vid dess

upplösning 1905, och ligger så-

lunda till grund för den nuvaran-
de författningen i Norge. — 1814
års möteslokal, den s. k. Eids-

voldsbyggnaden, har av staten

restaurerats till sitt dåv. skick.

Ei'fel, bergstrakt i Tyskland
mellan Khen och västgränsen, n.

om Mosel. Berggrunden tillhör

devonformationen, som dock på
många ställen genombrutits av
vulkaniska bergarter. Ett stort

antal gamla vulkankupper och

kratersjöar ("Maare"), ävensom
mineralkällor finnas. Högsta
toppen, Hohe Acht, når 760 m.

Eiffel [äfä'll], Alexandre
Gustava, f . 1832, fransk ingen-

jör, upphovsman till ett antal

djärva järnkonstruktioner, bland

dem Eiffeltornet (se d. o.). De
för konstruktionen av det sist-

nämnda nödvändiga undersök-

ningarna angående vindtrycket

ledde honom in på meteorologiska

och aerodynamiska studier, vilka

varit av grundläggande betydelse

för flygteknikens utveckling.

Eiffeltornet [e'jfel-, fr. utt.

äfä'111, världens högsta byggnad,
ett 300 m. högt torn av järn-

konstruktion, uppfört 1887—89
av A. G. Eiffel på Marsfältet i

Paris. Det vilar på fyra betong-
fundament och har vid basen en
kvadratisk area med 130 m:s
sida. Tornet innehåller tre platt-

formar på resp. 57, 115 och 276
m. höjd. Högst uppe finnes ett

meteorologiskt observatorium och
en trådlös station med en räck-

vidd av c:a 6,000 km. E:s upp-
förande kostade 6,5 mill. francs.

Eigtved [a'jktved], Nico-
1 a i, f. 1701, d. 1754, dansk arki-

tekt. Efter att under Pöppel-

manns ledning ha arbetat pä
Zwinger i Dresden och företagit

en studieresa till Italien, återvän-

de E. 1736 till Danmark, där han
blev hovbyggmästare och uppför-

de ett stort antal byggnader,

huvudsakligen i Köpenhamn,
senbarock- och rokokostil. Han i

deltog i uppförandet av Christi-

ansborg, byggde Prinsens Palae,

numera Nationalmuseet (se ill.

till d. o.), och Amalienborg (se

ill. till d. o.) samt uppgjorde

Eiffeltornet.

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas under Ä.
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planen till Marmorkirken. E. var
även livligt verksam för inrät-

tandet av den danska konstakade-
min.

van Eijck [fann ajk], Abra-
ham, f. 1620, d. 1677, affärsman
av holländsk börd i Göteborg.
Grundade 1647 ett sockerraffina-

deri i Stockholm, det första i sitt

slag i vårt land.

Ei'kesdalen, naturskön dal-

gång i Möre fylke, Norge.

Eiktyrner, i nord. myt. en
hjort, som äter av trädet Lärad
(se Yggdrasil) och ur vars
horn brunnen Hvergelmer fylles.

Eilschov [a'jlskao], Frede-
rik C h r i s t i a n,^ f. 1725, d.

1750, dansk filosof, känd genom
\: sin strävan för vetenskapernas
i popularisering och språkets ren-

I

sande från främmande ord. I

IForsög til en Fruentimmerphilo-
^sophie (1749) hävdar han kvin-
nans rätt till vetenskaplig bild-

ning.

Eime'o, se M o o r e a.

Einar Tambaskälver, d. 1055,
norsk storman, deltog som båg-
skytt å Ormen långe i slaget vid
Svolder år 1000. Sedermera upp-
'^ädde han som Olof den heliges

'notståndare och inkallade 1035
Magnus den gode, vars rådgivare

.
lan blev. På dennes efterträda-
es, Harald Hårdrådes, instiftan

Qördades han i Trondhjem 1055.

v. Einem [a'jnem], Karl, f.

853, tysk generalöverste. 1903

—

9 preussisk krigsminister. Ss.
hef för 3:e armén avvärjde E.
915 franska genombrottsförsök i

hampagne (se d. o.), deltog i

en stora tyska offensiven 15 juli

918 vid Reims och sökte förgä-
ts jämte v. Mudra bryta Gou-
luds motstånd ö. om staden. Av-
irjde däremot fransmännens
rsök att bryta igenom den

Pilgrimsmärke från Einsiedeln (1200-t.).

Funnet i Göta älv vid Lödöse.

tyska fronten v. om Argonnesko-
gen sept.—okt. s. å.

Einhard [a'jnhart], f. omkr.
770, d. 840, frankisk lärd, äm-
betsman och gunstling hos Karl
den store, skrev med Suetonius
till förebild Vita Karoli Magni,
Karl den stores liv. Ehuru otill-

förlitligt är verket en rik källa
för kännedomen om kejsarens
personlighet och kulturella insats.

Einherjar, i nord. myt. de i

strid fallna och sedan hos Odin i

Valhall levande kämparna.
Einschreiben [a'jnsjrajben]

(ty., inskriva), i tyska postver-
ket rekommendera.

Einsiedeln [a'jnsid-], köping i

kantonen Schwyz, Schweiz, be-

kant för sitt stora benediktin-
kloster med dess undergörande
Mariabild, till vilken årligen

100,000-tal3 pilgrimer vallfärda.

Einstein [a'jnsjtajn], Al-
bert, f. 1879, tysk fysiker. 1912
professor i Ziirich, 1914 i Berlin.

Världsbekant genom sin speciella

(1905) och allmänna (1915) re-
lativitetsteori, vilken se-

nare bildar grundvalen till en ny
teori för gravitationen. "Obero-
ende av det värde, som efter

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Albert Einstein.

eventuell bekräftelse kan tiller-

kännas dessa teorier", erhöll E.

1922 Nobelpris för sina arbeten

inom den teoretiska fysiken, sär-

skilt för sin upptäckt av lagen

för den fotoelektriska effekten. —
Einsteintornet, en i Pots-

dam uppförd byggnad, avsedd för

undersökningar av den mest om-
stridda "Einsteineffekten", ab-

sorptionslinjernas förskjutning

ät den röda sidan i solspektrum.

Se Relativitetsteori.
Eir, i nord. myt. läkekonstens

gudinna.

Eira (av Eir, se d. o.). 1.

Svensk medicinsk halvmånadstid-
skrift 1877—1903. — 2. Sjukhus
i Stockholm, f. d. "kurhuset", nu-

mera sjukhus för köns- och hud-
åkommor.

Eire'ne (Irene), östromersk
kejsarinna, f. 752, d. 803, gemål
till Leon IV och efter dennes död
780 förmyndare för sonen Kon-
stantin IV. E., som sedan avlägs-

nade sonen från allt inflytande,

störtades 802. Under hennes rege-

ring återinfördes bilddyrkan (se

d. o. sp. 1489).

Eiriksjökull, utslocknad vul-

kan på v. Island, nu täckt av
glaciärer. 1,963 m.

Eiriksmål, fornnorskt kväde
av okänd författare, vilket den
norska drottningen Gunhild lät

dikta över sin mans, Erik Blo-

dyx', död 950 1. 954. Det beva-

rade fragmentet skildrar konung-
ens mottagande i Valhall.

Eisack [a'jåakk], vänsterbi-

flod till Etsch (Adige).

Eiselen [a'jåelen], Ernst
Wilhelm Bernhard, f.

1791, d. 1846, tysk gymnast,
grundade 1825 ett gymnastik-
institut i Berlin, vid vilket han
utbildade den tyska räck- och

barrgjrmnastiken. Se T u r n -

väsen.
Eisenach [a'jå-], stad i Thu-

ringen, Tyskland (före 1919 i

storhertigdömet Sachsen-Weimar-
Eisenach och till 1741 huvudstad

i ett hertigdöme E.). Växande
industri. Framför allt turistort

på grund av sitt vackra läge och

de många Lutherminnena. Invid

staden ligger borgen Wartburg
(se d. o.). 39,000 inv.

Eisenach. Karlsplatz med Nicolaikyrkan

(byggd omkr. 1150) och Luthers staty.

Ord, som ej återfinnas under E. torde sökas under Ä.
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E.

Eiserner Hut [a'j9erner hot],

järnhuva, kallas den övre,

förvittrade och urlakade delen av
en malmförekomst med järnrika

sulfidiska mineral. I denna zon,

som från jordytan sträcker sig

ned till grundvattenytan, har
genom luftens och vattnets in-

verkan bildats svavelsyra, som
urlakat de ädlare metallerna,

vilka återfinnas i en under E. be-

lägen "cementationszon". Under
denna följer den primära mal-
men. E. består av vid urlak-

ningen kvarblivet järnoxidhydrat
och utnyttjas ofta som järnmalm.

Eisleben [a'js-], stad i preus-

siska prov. Sachsen, Tyskland. I

I

närheten koppar- och silvergru-
' vor. Luthers födelse- och dödsort.

Flera Lutherminnen. 23,000 .inv.

Eisner [a'jsner], Kurt, f.

1867, d. 1919, bayersk politiker;

till börden galizisk jude med
namnet Salomon Kusnow-
3 k y. Kom in i den socialistiska

rörelsen, var medarbetare i Vor-
wärts 1898—1905 och levde se-

nare som fri skriftställare, från
1910 i Miinchen. E. tillhörde den
radikala flygeln bland socialister-

j
na och började redan tidigt under
världskriget en propaganda mot
aocialisternas understödjande av
krigsfinansieringen. Efter att
1918 en tid ha suttit fängslad för
itrejkagitation bland ammuni-
:ionsarbetare, ingrep E. aktivt i

'"evolutionsrörelsen i nov. s. å.

()ch blev vid monarkins störtande
ihef för den republikanska rege-
ringen i Bayern. Livligt överty-
gad att fiendemakterna hiyrTid-

lakligen kämpat mot det V j.er-

Jga Tysklands ledning ochvrrice

Qot det tyska folket, sökte >ian,

ehuru förgäves, genom att taga
avstånd från den gamla regimen
och proklamera Tysklands skuld

till kriget förvärva mildare freds-

villkor. Han införde i Bayern
arbetar- och soldatråd efter ryskt

mönster och förde en separat

bayersk politik, som satte riks-

enheten i fara. Febr. 1919 blev

han mördad. En till ententeopi-

nionens påverkande av honom ut-

given samling bayerska doku-
ment, som spelade en stor roll vid

fredstraktatens fastställande av
Tysklands krigsskuld, blev våren
1922 föremål för en undersökning,
av vilken framgick att viktiga

partier, som voro ägnade att ge

ett annat intryck, uteslutits. Jfr

Bayern sp. 1179.

Eiss, den med ett ff en halv

ton höjda tonen e; förväxlas en-

harmoniskt med f.

Eista, se E k s t a.

Eiste'dd fod, se Bard.
Ejakulatio'n (ax lat. ejacuWri,

kasta ut), utsprutning (stötvis).

Ej blöt til Lyst, da., "ej blott

till nöje", motto, anbragt över
prosceniet på Det kongelige Tea-
ter i Köpenhamn; sedermera ett

allmänt uttryck för den sceniska

konstens uppgift.

E'jder (ty. Eider), gränsflod
mellan Schleswig och Holstein,

Tyskland, mynnande i Nordsjön.
Av Ejderkanalen, från slutet av
1700-t., återstår blott en i Nord-
östersjökanalen ingående del.

Ejderdanskar, namn på an-

hängarna av den "ejderdanska"
politiken, se Danmark sp. 61 f.

Ejdersläktet, Somate'ria, ett

släkte vid saltvatten häckande
Dykänder med tre fjäderfli-

kar (pann- och sidoflikar) vid

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.

5 b. — Lex. III.



787 Ejektor—Ek 788

Ejder. Hane i vårdräkt. Längd 59—67

cm.

näbbens bas. Hos e j d e r n,

8omateria molWssima, sträcka

sig sidoflikarna fram under näs-

borrarna. Hanen i vårdräkt, g u' -

d i n g e n, har huvud ovantill,

övergump, stjärt och buksida
svarta, nackens sidor ljusgröna,

bröst rödaktigt samt är i övrigt

vit. Sommardräkten är nästan helt

mörkbrun. Äldre honor, å' d o r,

äro bruna med svarta fläckar och
ha två vita tvärband över vingen.

Stann- och strykfågel, som flyt-

tar imdan från trakter, som un-

der vintern isbeläggas. Ejdern le-

ver av musslor o. d. och förekom-
mer i n. halvklotets nordliga

delar; den häckar allmänt vid

svenska kusten. Ägg 4—6, grå-

gröna. Ejdern skjutes mycket för

vättar. Dess kött och ägg ätas;

det mjuka dunet, framför allt det,

som honan plockar av sig till

klädande av redet, är eftersökt.

Fridlyst. — Praktejdern,
Somateria specta'hilis, träffas till-

fälligtvis i Östersjön men häckar
i stor mängd vid arktiska hav.

Sidoflikarna nå ej till näsbor-

rarna. Hanen är i praktdräkt
svart och vit med ovan gråviolett,

på sidorna grönt huvud, röd,

svartkantad knöl vid näbbens

bas och laxfärgat bröst. Honan
brunspräcklig.

Eje'ktor (lat. eje'ctor, av eji'-

cere, utkastad). 1. Ängstrålpump,
se P u m p. — 2. Apparat å större

fartyg, vilken med hjälp av en

kraftig vattenstråle kastar ut
aska, som rakats ut ur eldstaden

(askejektor).

Ejer Ba'vnehöj, berg i ö. de-

len av mell. Jylland, Danmarks
högsta punkt, 172 m. ö. h.

Ejgsta, se Ek sta.

Ek, socken i Skarab. 1., jämte
Ullervad pastorat i Skara stift.

515 inv.

Ek, Que'rcus (fam. CupuW-
ferae), träd med vanl. parflikiga

blad, hanblommor i hängen och

honblommor i korta ax. Fruk-
terna, ekollonen, äro nötter,

vid basen omgivna av en hård

fruktskål {cu'pula). över 200 ar-

ter, utbredda över n. halvklotet.

— I Sverige förekomma Quercus

ro'bur, vanlig E. 1. s o m m a r e k,

och Quercus sessiliflo'ra, vin-
terek. Sommareken är Skan-

dinaviens största träd — 60

Kvist av ek med blommor samt ollon.

Ord, som ej återfinnas imder E, torde sökas under Ä.
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Gammal ek p& Hallands Väderö. (Nu-
mera död.)

m. höga och 1000 år gamla E.

äro kända — och trives i Sverige

upp till Dalälven. Den invand-

rade till Sverige efter tallen men
före boken och granen, vilka se-

nare SS. skuggivande mångenstä-
des undanträngt den Ijusälskande

E. Den är f. ö. vanlig i liela

Europa. Vintereken är ett mindre
iträd, vars nordgräns går genom
Dalsland. Flera ekarter odlas

"som parkträd. — Barken av så-

iväl vanlig E. som den sydeuro-

peiska Quercus coccijera m. fl.

' arter innehåller garvämnen, e k -

1 g a r v s v r a, förr ett av de

•allmännast använda garvmedlen.

Även de på E. vanliga galläpp-

lena innehålla rikliga mängder
garvsyra. "Äkta (turkiska) gall-

ipplen" erhållas från den i Mind-
re Asien och s. Europa växande
}uercu8 infecWria, galläpple-
i) ken. Förutom till garvning an-

'ändas galläpplen i färgindustrin,

medicinen och till framställ-

ling av bläck. — Ekollon, full-

'jQogna och fullt friska, användas
'om inblandning i kraftfoder åt

vin, gödboskap, hästar och get-

sr. Ollonen användas bl. a.

ven i medicinen. — Ekvirket är

gulbrunt, mycket hårt, fast och
hållbart och användes till möb-
ler, båtar, broar och andra soli-

dare snicksriarbeten. örlogsfartyg
byggdes förr av E. Se även Kork.
Eka. 1. Se Ekstock. — 2.

Mindre segelbåt, huvudsakligen
använd i Blekinge och därför

oftast benänmd blekingseka.
Den har starkt utfallande sidor

och stävar, en djup och tunn köl

och har på grund av sin form en

ganska stor lastförmåga. Tack-
lingen utgöres vanligen av en

mast med sprisegel och fock.

Eka, herrgård i Lillkyrka skn,

Upps. 1., vid Ekaviken Mälaren.
E. tillhörde under 1400-t. Gustav
Vasas morfader, rådsherren Måns
Karlsson. Jfr Ekaätten.
Ekaaluminium, E k a b o r,

Ekasilicium, se Grund-
ämnen.

Ekaätten, medeltida stormans-
ätt med namn efter godset Eka i

Uppland, som förvärvades vid

1400-t :s början av riksrådet

Gregers Magnusson, 1427
tillfångatagen av hanseaterna
i slaget i Öresund. Till E. hörde
Trötte Karlsson, en infly-

telserik partigängare i unions-

striderna, som stupade på konung
Kj-istians sida i slaget vid Brun-
keberg 1471. Han var farbror till

Cecilia Månsdotter, Gus-
tav Vasas moder.

Ekbacken, bergshöjd i Hössna
skn, Älvsb. 1., 8 km. ö. om Ulrice-

hamn, Västergötlands högsta
punkt. 358 m. ö. h.

Ekba'tana, städer i det forna
Medien. E., nuv. Hamadan, vid

berget Elvend, var landets hu-

vudstad och sedermera perser-

konungarnas sommarresidens. Vid
nuv. Takt-i-Suleiman, nära Kas-
piska havet, låg möjligen en

äldre medisk huvudstad med nam-
net E.

Ord, som ej éLterfinnas under £, torde sökas under Ä.
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Ekblom, Richard, f. 1874,

slavist, lektor i ryska vid Han-
delshögskolan i Stockholm 1909

—21, prof. i Uppsala 1921. För-

utom ett flertal avhandlingar

(t. ex. i serbisk, bulgarisk och

litauisk fonetik) har E. utgivit

en mycket använd Rysk gram-
matik (1911; 2:a uppl. 1917).

Ekbock, se Långhor-
ni n g a r.

Ekbohrn (Ekbom), Karl
Magnus, f. 1807, d. 1881, pub-

licist, skriftställare; tullinspek-

tor vid Blockhusudden 1856. Ut-
gav 1868 Förklaringar över

23,000 främmande ord och namn
m. m. i svenska språket, 4:e uppl.

(1904) utvidgad till 60,000 ord.

Ekby. 1. E. 1. Egby, socken

i Kalmar 1. (Öland), jämte Kö-
ping pastorat i Växjö stift. 200
inv. Av kyrkan äro kor och absid

medeltida. — 2. Socken i Skarab.

1., jämte Utby pastorat i Skara
stift. 440 inv. — 3. Se Ekeby.
Eke, socken i Gottl. 1., jämte

Rone pastorat i Visby stift. 235
inv. — Av kyrkan äro kor och
långhus från 1270-t., tornet senare.

Ekeberg. 1. Karl Gustav
E., f. 1716, d. 1784, sjöfarande

och reseskildrare. Efter ett par
resor till Medelhavet företog han,

från 1742 i Ostindiska kompa-
niets tjänst, flera färder till de

östasiatiska farvattnen. En av
dessa (densamma eom skildrats

av Jakob Wallenberg i "Min son

på galejan") har E. beskrivit i

"Ostindisk resa 1770—71". —
2. B i r g e r E., f. 1880, rättslärd,

politiker, 1907 prof. vid Stock-

holms högskola, från 1915 i civil-

rätt. Led. av lagberedningen se-

dan 1909. 1920—21 justitieminis-

ter i De Geer—Sydows ministär

och 1923 i Tryggers. Verksam i

lagstiftningsarbetet och som juri-

disk författare.

Ekeberga, socken i Kronob. 1.,

pastorat i Växjö stift. 2,085 inv.

Ekeblad, adlig ätt, nu utdöd.
1. Johan E., f. 1629, d. 1696,
diplomat, vistades i sin ungdom
vid Kristinas hov och var 1669
—72 resident i Paris. Hans brev
från drottning Kristinas och
Cromwells hov utgåvos 1911—15.— 2. Klas E. d. ä., f. 1669, d.

1737, den föreg:s son, greve, gene-

ral, riksråd 1719, utmärkte sig

under det stora nordiska kriget,

bl. a. vid Gadebusch 1712. -

3. K 1 a s E. d. y., f. 1708, d. 1771,

den föregrs son, greve, kansli-

president. E., som tidigt anslöt

sig till hattpartiet, blev snart

en av dess främsta förmågor,

insattes 1738 och 1741 i sekreta

utskottet och var 1742—44

svensk minister i Paris, 1746

vald till riksråd, blev han f. å.,

som rikskansliråd, K. G. Tessins

och sedan A. v. Höpkens närmaste

man. 1761 efterträdde E. Höpken
som kanslipresident men måste

avgå 1765 vid hattpartiets fall.)

Vid dess seger 1769 återinsatte»

Ord, som ej äterfinnas under E, torde sökas under

Klas Julius Ekeblad. Pastell

Q. Lundberg.
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E. på samma post, vilken han
sedan beklädde till sin död. E.

hörde till de mest moderata i

Ekehorn, Johan Gustaf,
f. 1857, prof. i kirurgi i Upp-
sala 1909—16, vid Karolinska in-

rådet och hade på 1740- och stitutet 1916—22. E. har framför
1750t. stort inflytande på utri-

kespolitiken; utan verklig ledare-

allt ägnat sig åt njurkirurgin,
till vars utveckling han kraftigt

förmåga gjorde han sig mindre bidragit, och har uppgjort planen
gällande som kanslipresident un- till tre stora sjukhus, i Härnö-
der det upprörda 1760-t. — 3. sand, Sundsvall och Uppsala.
Klas Julius E., f. 1742, d. Ekelund. 1. Vilhelm E., f.

1808, den föregrs son greve
jggQ^ författare. E. framträdde

överstekammarjunkare 1787, 1784 ^^^^^ g^m Ivriker och anslöt sig
-96 landshövding i Skaraborgs närmast till Ola Hansson. Om
1. E:s dagboksanteckmngar, som ^^^^^ påminna de skånska land-
(1 handskrift) forvaras pa Kungl gkapsbilderna i E:s tidigaste
Bibi., ha stort kulturhistoriskt diktsamlingar, ss. Syner (1901)
^''^^^^-

och Melodier i skymning (1902);
Ekeby. 1. Socken i Gottl. 1.,

j ^e följande, ss. Havets stjärna
jämte Barlmgbo pastorat i Visby ^^^ Dithyramher i aftonglans
stift. 310 inv. — Av kyrkan ar

(1906), blir naturen alltmer en
tornets nedre del från början av ^ol för diktarens inre upp-
1200-t., dess övre del samt kor och

i^y^^ samtidigt som han i den
långhus från 1280-t. — 2. E. 1. ^_., '_ ^^,,5 ^

E k b y, socken i Malmöh. 1.,

jämte Frillestad pastorat i Lunds
stift. 3,970 inv. — 3. Socken i

Uppsala 1., jämte Bladåker i

' Stockholms 1. pastorat i Uppsala

fria versen utbildar en egen form.

E:s senare produktion utgöres

av aforism- och essaysamlingar

{Antikt ideal, 1909, Yeri similiaf

1915 och 1916, Attiskt i fdgelper-
'

stift. 1,070 inv. — 4. Socken i spektiv, 1919, m. fl.), i vilka han
' Örebro 1., jämte Gällersta pasto- framlägger sin bl. a. av Nietz-

rat i Strängnäs stift. 1,225 inv. sche, antiken och tysk klassicism
— 5. Socken i östergötl. 1., jämte påverkade åskådning. Själv sår-
Rinna och Blåvik pastorat i Lin- bar stämningsmänniska, har han
köpings stift. 3,840 inv.

Ekebyborna, socken i öster-

götl. 1., jämte Varv—Styra och
Ask pastorat i Linköpings stift.

670 inv. — Medeltida kyrka med
järnbeslagen dörr från 1100-t.

Ekebybruk, kakelfabrik och
tegelbruk i Bondkyrka skn, Upp-
sala 1.; tillhör Uppsala-Ekeby
a.-b., Ekebybruk, grundat 1886.

Ekebyholm, gods i Rimbo skn,

Sthlms 1., i närheten av Rimbo
järnvägsstation. Har bl. a. ägts
av ätterna Oxenstierna och Horn.
Slottet uppfördes på 1600-t. av

( Resare-Bengt (se Oxenstier-
.na), ombyggdes på 1700-t.

här utvecklats till en dyrkare av

det heroiska i liv och dikt. E : s

Vilhelm Ekelund.

i

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Ekenäs. Östergötland.

Samlade dikter utkommo 1921.
— 2. Ragnar E., f. 1892, fin-

ländsk författare och målare. E.

debuterade 1914 med Sånger i

sol och skymning och har sedan
utgivit flera diktsamlingar, Ga-
tans sånger (1915), Visionen

(1918), Vägarna (1919) m. fl.,

naturlyrik och reflexionsdiktning

i en ordknapp och kärv form.

Ekensberg, varv och mek.
verkstad i Brännkyrka förs.,

Sthlm, beläget vid Mälaren; till-

hör Stockholms Transport- och

Bogserings a. b.

Ekenäs, gods i örtomta och
Skärkinds socknar, östergötl. 1.

Dess av Per Baner under 1600-t.

uppförda slott är ett av öster-

götlands vackraste.

Ekenäs, fi. Tammisaari, stad

i Nylands 1., Finland, belägen vid

en vik av Finska viken. E. fick

stadsprivilegier 1546; dess for-

dom viktiga hamn har efter

Hangös anläggning gått mycket
tillbaka. Befolkningen till största

delen svensktalande. 3,200 inv.

Eker, socken i Örebro 1., jämte
Änsta och Längbro pastorat i

Strängnäs stift. 440 inv.

Ekerö. 1. Socken i Sthbns 1.,

pastorat i Uppsala stift. 1,660
inv, — 2. En av Mälarens största

öar, belägen i sjöns ö. del och
omgiven av Björkfjärdarna, Hov-
gårdafjärden, Ekeröfjärden och
Långtarmen. S. delen tillhör E,

skn, n. delen Munsö skn.

Ekeskog, socken i Skarab. 1.,

jämte Bällefors och Beateberg
pastorat i Skara stift. 530 inv.

Ekhofif, se Eckhoff.
Ekholm, Nils Gustaf, f.

1848, d. 1923, meteorolog, 1914—
18 professor vid och chef för Sta-

tens meteorologiska centralan-

stalt. E. utförde betydelsefulla

undersökningar på de flesta av
meteorologins och geofysikens

områden, delvis tillsammans med
Svante Arrhenius. Hans vikti-

gaste vetenskapliga arbeten äro

Energievorrath, Temperatur und
Strahlung der Weltkörper, Perio-

dicität der Sonnenthätigkeit

(1901) och Klimatens ändringar
(1901). E. ledde 1882—83 en

meteorologisk expedition till

Spetsbergen. Han organiserade

det svenska stormvarningsväsen-
det. Under slutet av sitt liv ut-

arbetade E. ett nytt system för

långtidsprognoser av väderleken.

Ekholmen, gods i Veckholms
skn, Upps. 1., beläget nära Mäla-
ren. Tillhörde på 1600-t. ätten

De la Gardie. Det nuv. slottet

uppfördes på 1700-t.

Ekipage [-pa'sj], (fr. équi-

page, av stammen eskip, lån från

germ. skip, skepp, eg. skeppsbe-

sättning), utrustning; finare åk-

don med hästar och betjäning;

häst med ryttare. — Ekipage-
departementet, ett varvs-

departement vid flottan. —
Ekipe'ra, utrusta; bemanna
(ett fartyg).

Ekivok [-vå'k] (fr. équivoque,

av lat. ae'quusy lika, och' vox.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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röst), tvetydig, med oanständig
undermening.

Ekkehart, se Eckehart.
Eklampsi' (av grek. ékla'm-

pein, blixtra till), en mycket far-

lig (15 % dödlighet), med med-
vetslöshet och krampanfall för-

enad, sjukdom hos havande och
födande. Föregås nästan alltid av
äggvita i urinen och kan i de
allra flesta fall förebyggas, om
äggvitan i tid behandlas. Havan-
de böra därför allt emellanåt låta

undersöka sin urin.

Eklate'ra (fr. éclater, spri-

das), tillkännagiva (förlovning).

Eklekticism (av grek. ekle'-

gein, utvälja), inom filosofin be-

teckning för en strävan att

"pröva allt och behålla vad som
är gott" i olika läror. Vanligen
användes termen om mera osjälv-

ständiga försök att av olika

ståndpunkter skapa en helhet.

Typiska eklektiker voro in-

om antikens filosofi Cicero, i

nyare tid vissa representanter för

upplysningsfilosofin, ss. Voltaire
och Moses Mendelsohn. — I sist-

nämnda betydelse användes E.
inom litteratur-, konst- och
musikhistorien om en riktning,

som utan större självständighet
ansluter sig till äldre förebilder.
— Adj. ekle'ktisk.

Ekli'ps (grek. e'kleipsis, ute-

blivande), förmörkelse.

Ekli'ptika (av grek. e'kleipsis,

"jiteblivande), den storcirkel på
limmelssfären, som utgör solens
;kenbara årliga bana. Sol- och
^nånförmörkelser inträffa endast,
Jlå månen befinner sig i 1. invid

1
5., därav namnet. — E. lutar
mg. 23 ",5 mot himmelsekvatorn
•ch skär denna i d a g j ä m -

i ng spunk tern a (se d. o.).

'id sommarsolståndet,
mkr. 22 juni, befinner sig solen

E:s nordligaste punkt, vid

vintersolståndet, omkr.
22 dec, i dess sydligaste. — Jfr
Djurkretsen.
Eklog (grek. ekloge', av ek-

le'gein, utvälja), eg. utvald dikt,

en under antiken använd titel på
diktsamlingar, senare beteckning

på de herdedikter (se d. o.), som
författades av Vergilius och den-

nes efterbildare i antik och mo-
dern poesi.

Eklogi't, sällsynt bergart, som
huvudsakligen består av granat
samt amfibol 1. pyroxen, i Sve-

rige funnen i Tunabergs skn.

Eklund. 1. P e h r G u s t a f E.,

f. 1846, d. 1911, teolog, 1882 prof.

och 1893 domprost i Lund, ut-

övade ett betydande inflytande

i mildrad ritschliansk (se

Ritschl) anda, inriktande sig

på ett vidsynt men principfast

klargörande av särskilt den

evangeliska kristendomens väsen.

Bland hans skrifter märkes Den
apostoliska tron i Martin Luthers
katekesutläggning, 1897—99. —
2. Oskar Gustaf E., f. 1861,

direktör, boktryckare. E. införde

blåbandsröreisen i Sverige 1883
och har varit redaktör för tid-

ningarna Blå Bandet och Reforma-
torn samt chef för goodtemplar-
orden i Sverige 1906—09. Liberal

led. av A. K. 1894—1905 och av
F. K. 1910—18. — 3. Johan Al-
fred E., f. 1863, biskop, 1902

domprost i Kalmar, 1907 biskop

i Karlstad, har gjort sig bemärkt
ss. framstående predikant. Eldig

polemiker och en av de tändande
krafterna i den ungkyrkliga rör-

elsen (skrev 1909 denna rörelses

fansång: "Fädernas kyrka").

Medlem av 1908—20 års psalm-

bokskommittéer. — 4. Ernst
E., f. 1882, skådespelare, teater-

direktör, övertog 1917 Blanche-

teatem, 1923 Djurgårdsteatern
och Mindre dramatiska teatern,

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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vars namn därvid förändrades till

Komediteatern. Han har företrä-

desvis odlat den lättare komedin
och särskilt uppträtt i älskar-

och resonörsroller. — 5. Alice
E., f. Uddgren, f. 1896, den
föreg:8 hustru, skådespelerska,

sedan 1916 vid Blancheteatern,

där hon gjort lycka i pikanta
farser, ss. Kiki och Kammarfrun.

Ekläre'ra (fr. éclairer), upp-
lysa med starkt, artificiellt ljus.

Ekman, släkt, vars stamfader
var Lars Jonsson, bergsfogde i

Värmland i slutet av 1500-t.

En del av hans sonsöner an-

togo namnet E. — 1. Gustav
Henrik E., f. 1774, d. 1847,

affärsman i Göteborg, kommunal-
man, inlade stora förtjänster om
utvecklingen av sjöfarten mellan
Vänern och havet. — 2. Gustav
E., f. 1804, d. 1876, den föreg:s

son, bruksidkare, arbetade — som
tjänsteman på Jernkontorets stat

och som privat bruksförvaltare —
för svenska järnhanteringens mo-
dernisering och inarbetade bl. a.

lancashiremetoden i Sverige. —
3. Johan Oscar E., f. 1812,

d. 1907, brorson till E. 1., affärs-

man i Göteborg, disponent i fir-

Oscar Ekman. Målning av J. Kronborg.

man D. Carnegie & C:o 1845, en
av upphovsmännen till Skandina-
viska kredit a, -b. och Göteborgs-
systemet; led. av A. K. 1879—81,

F. K. 1882—87. E:s namn är

fästat vid de storartade dona-
tioner (över 1 mill. kr.), var-

igenom Göteborgs högskola kom
till stånd. På hans och hans ma-
kas initiativ uppfördes Gustav-
Adolfskapellet i Liitzen 1906. —
4. Johan Jacob E., f. 1815,

d. 1908, son till E. 1., affärsman
och kommunalman i Göteborg,

led. av borgarståndet 1856—58

och av F. K. 1867—82, ordf.

i bankoutskottet 1876—82 och
led. av 1869 års myntkommitté
och 1872 års nordiska myntkom-
mission. — 5. Carl Edvard
E., f. 1826, d. 1903, son till E. 1.,

bruksidkare, politiker, blev 1856

ägare av Finspång, med vilket

han f. a. förenade Stens bruk, ut-

vidgade anläggningarna vid Fin-

spång (bl. a. kanontillverkning)

och tillämpade rationell skogs

skötsel på brukets vidsträckta

domäner. E. var 1867—93 led. av
F. K. och 1876—80 ordf. i stats-

utskottet. — 6. A X e 1 E., f. 1869

den föregrs son, landshövding

Skarab. 1. sedan 1917, verkst.

direktör i a. b. Finspångs stycke

bruk 1893—1917, liberal led. av

A. K. 1903—17. — 7. Gustaf
E., f. 1852, brorson till E. 3.,

industriman, verkst. direktör :

a.-b. D. Carnegie & C:o 1900—08
direktör i Svenska sockerfabriks-

a.-b. och styrelseled. i flera stora

företag. En av stiftarna av In

genjörsvetenskapsakademin, hai

utgivit skrifter av kemiskt ocl

hydrografiskt innehåll.

Ekman. 1. Erik Jacob E.,

f. 1842, d. 1915, frikyrkoledare,

1864—79 präst, var han en a%

stiftarna av Sv. Missionsförbun-

det (1878), vars ordf. han blev^

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas imder Ä.
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Till en början ledare av förbun-

dets missionsskola i Kristine-

hamn, blev han 1886 missions-

föreståndare. 1904 lämnade han
dessa befattningar på grund av

den lärostrid, som framkallats

av hans anslutning (i Evangelii

fullhet och de ändlösa straffen,

1903) till apokatastasisläran, och

ägnade sig då åt aflFärslivet. 1885

—87 och 1891—96 led. av A. K.
— 2. C a r 1 D a n i e 1 E., f . 1845,

d. 1904, ingenjör, uppfann 1874

vid Bergviks trämassefabrik i

Hälsingland metoden att fabriks-

mässigt framställa cellulosa ge-

nom kokning av trä i en lut

av sur magnesiumsulfit, sulfit-
cellulosametoden. — 3.

Johan August E., f. 1845, d.

1913, ärkebiskop 1900—13, 1887

prof. i teol. prenotioner och teol.

encyklopedi i Uppsala, 1896 dom-

prost där, 1898 biskop i Västerås.

E., som under studieåren påver-

kats dels av J. T. Beck, dels av

O. F. Myrberg, förfäktade i sitt

vetenskapliga författarskap den

historiska forskningens krav men
visade alltid aktning för det

^^^m.Wk

1r^ i

1

1H^Hft-^Ht 1

t

%]H1 «P 1

1

1^^ <

9 f^BH
1P^ '

1

i

^; ^, \ % >

i

h A. Ekman. Målning av E. Stenberg.

Gösta Ekman i "Vi och de våra".

historiskt givna kyrkosamfundet
och dess ordningar. E:s docentav-
handling [Likheter mellan Esaias
kap. IfO—66 och Jeremias, 1877)
är märklig ss. en av de första

svenska undersökningarna av ett

bibliskt ämne efter historisk-kri-

tisk metod (förf. hävdade, att

Jes. 40 ff. ej kunna härröra från

Jesaja utan äro av senare datum

;

jfr D e u t e r o - J e s a j a) . E. ut-

övade på sina olika verksamhets-
områden ett djupgående person-

ligt inflytande. Han medverkade
bl. a. vid den nya bibelöversätt-

ningen SS. ordf. i den 1908 till-

satta och med bibelkommissionen
samarbetande granskningsnämn-
den. — 4. Carl Gustaf E., f

.

1872, politiker, redaktör av Es-

kilstuna-Kuriren 1909—13 och
av Aftontidningen 1913—18, chef

för templarorden 1899—1909 och
för nationaltemplarorden 1922.

Led. av F. K. sedan 1911, har
E. haft stort inflytande särskilt

i ekonomiska frågor och blev

1923 riksgäldsfulbnäktig. Ss. le-

dare för de förbudsvänliga libera-

lerna spelade E. maj 1923 en
framträdande roll vid det libe-

rala partiets sprängning. — 5.

Gösta E., f. 1890, skådespelare,

sedan 1913 engagerad vid Svenska

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under

-6. — L e I. III
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Ekolsund.

teatern i Sthlm, där han fram- det ljud, som utgått direkt från

trätt i en lång rad älskarroller ljudkällan, måste minst Vio sek.

och på senare år utvecklats till förflyta, innan E. når örat. Då
en framstående karaktärsskåde- ljudets hastighet är 340 m. per

spelare. Har även utfört ett stort sek., måste följaktligen föremå-

antal filmroller. lets avstånd från ljudkällan vara

Ekman, R o b e r t V i 1 h e 1 m, ^i^^* .^^ m. i annat fall uppkom-

f. 1808, d. 1873, finländsk målare. ^^^ ^J E. utan endast genljud.

Efter studier vid konstakademin Ekoln, Mälarens nordligaste

i Sthlm samt i Paris och Rom fjärd, övergår mot v. i Lårsta-

återvände E. 1845 till Finland, viken, står mot s.v. i förbindelse

Ehuru icke någon mera bety- med Ullevifjärdarna och mot s.ö.
f

dande konstnär, blev han genom över Skofjärden och Skarven ge

sin alsterrika verksamhet den nom Almarstäket med Mälaren. >

finländska konstens föregångs- I E. mynnar Fyrisån,

man. Han målade fresker i Åbo Ekologi' (av grek. qi'kos, hus,

domkyrka (1850—54), altar- hem, och lo'gos, lära) 1. bio-
tavlor och finska folklivs- och n om i', även kallad biologi i

sagomotiv samt verkade som lä- trängre bemärkelse, den del av
rare vid den av honom grundade biologin, som behandlar organis-

ritskolan i Åbo. mernas förhållande till omgiv- ^

E'ko, E'cho (grek. eko', gen- ningen: deras livsbetingelser, an-

ljud), i grek. myt. en bergnymf, passning till rådande förhållan-

som Pan förgäves älskade. Själv den, beroende av miljöns kemiska

tynade hon bort av olycklig kär- och fysikaliska sammansättning

lek till Narkissos, så att slut- samt växlingar i denna o. d.t

ligen blott hennes stämma fanns samt deras av dylika faktorer \

kvar. bestämda utbredning och utbred-

E'ko (grek. efco', genljud), 1ju- ningsmöjligheter. |

dets upprepande genom reflexion Ekolsund, gods och tegelbruk

(återkastning) från ett avlägset i Husby-Sjutolfts skn, Upps. 1.,

föremål, en vUgg, ett berg e. d. beläget vid innersta delen av

För att det återkastade ljudet Ekolsundsviken av Mälaren. E.
|

skall kunna uppfattas skilt från beboddes ofta av VasafamiljeD
^

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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och sedermera av Gustav III,

från vilkens tid de två lika stora

huvudbyggnaderna i sitt nuv.

skick härröra.

Ekono'm (fr. économe, av grek.

qi'kos, hus, och no'inos, förvalt-

ning), hushållare, förvaltare.

Ekonomi' (se Ekonom),
hushållning ( skonst ) ; hushålls-

aktighet ; penningställning. —
Ekonomibyggnader, hus
nödvändiga för utförandet av
de till ett visst yrke hörande
förrättningarna t. ex. i fråga
om jordbruk, boskapsskötsel. —
Ekonomideputerade, be-

nämning på de ledamöter av riks-

dagens kamrar, som handha vår-

den av resp. kammares ekono-
miska angelägenheter. I A. K.
äro de tre, valda av kammaren;
i F. K. äro de kammarens tvenne
kanslideputerade. — Eko-
nomimål, ekonomi- och
politimål, mål, rörande . den
allmänna hushållningen och all-

män ordning. E. behandlas i regel

som förvaltningsärenden och
handläggas först av magistraten
1. K. B. och sedan av något cen-

tralt ämbetsverk 1. K. M:t. —
Ekonomirätt, sammanfatt-
ningen av i lagar och författ-

ningar givna rättsnormer, röran-
de den allmänna hushållningen
och den medborgerliga närings-

rerksamheten.

Ekonomise'ra (se Ekonom),
lushåUa, leva sparsamt.

Ekono'misk (se Ekonom),
mshålls-, som angår hushållning-
!n; besparande; sparsam. — E.
»esiktning, se Byggnad s-

kyldighet. — E. examen,
eHandelshögskola. — E.
art, se Fart. — E. f ö r-

ning, se Förening. — E.
istoria, se Historia. —

1. lag, de ekonomiska
ägarna, beteckningar för det

förhållandet att en viss ekono-

misk företeelse har en hög grad
av allmängiltighet (jfr Natio-
nalekonomi); lag, som en-

ligt § 89 R. F. tillkommer
konungen ensam att stifta (se

Ekonomisk lagstift-
ning). Ehuru oriktigt, användes
i dagligt tal begreppet E. även
om av konungen utfärdade för-

valtningsföreskrifter (instruktio-

ner, reglementen, administrativa
befallningar m. m.). — E. lag-
stiftning, den del av lag-

stiftningen, varigenom rättsnor-

mer skapas till reglerande av
förhållanden, som uppkomma
mellan enskilda sinsemellan eller

enskilda och staten. Denna lag-

stiftning tillkommer enligt § 89
R. F. konungen ensam. Utanför
densamma ligga dels förvaltnings-

föreskrifter (jfr Ekonomisk
lag), dels den lagstiftning, som
utövas av konung och riksdag
gemensamt, dels den, som till-

kommer riksdagen som beskatt-

ningsmakt eller utövas i enlighet

med gällande reglementariska
föreskrifter för riksdagens egen
verksamhet, dess verks eller om-
buds. — I ekonomiska lagfrågor

har riksdagen endast rätt att hos
konungen anmäla sina föreställ-

ningar och önskningar. Vid önsk-

ningarna fäster konungen, sedan
han hört statsrådet, det avseende,

han för riket nyttigt finner. Det
är ofta förenat med stora svårig-

heter att bestämma vad som skall

anses tillhöra E. eller allmän lag-

stiftning. Tveksamma fall hänfö-

ras i praxis under den senare och

avgöras således av konung och

riksdag gemensamt. Numera av-

står konungen ofta från sin eko-

nomiska lagstiftningsrätt, även då

denna är odisputabel, genom s. k.

delegation, som kan vara

direktj då konungen i proposition

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Ekorrbär.

hemställer till riksdagen, att den-

na måtte antaga ett med proposi-

tionen framlagt lagförslag, och
indirekt, vid promulgation av
blandad lag, s. k. på grund
av sin natur av både allmän och
ekonomisk lag. Om vid denna
promulgation någon antydan ej

göres, att lagen jämväl innehåller

föreskrifter av ekonomisk lags

natur, anses konungen för tillfäl-

let ha avstått från sin ekono-

miska lagstiftningsrätt. — E.

liberalism, se Libera-
lism.

Ekonomisk tidskrift, en av
professor D. Davidson sedan 1899

i Uppsala utgiven vetenskaplig

nationalekonomisk tidskrift. I E.

inflyta även vissa bankstatistiska

uppgifter samt (fr. o. m. 1921)

Nationalekonomiska föreningens

förhandlingar.

Ekonomisk översikt, en av
Kommerskollegium sedan 1921

utgiven kvartalspublikation, som
genom text och tabeller belyser

det aktuella ekonomiska läget i

Sverige och i utlandet.

Ekonomi'ster, se F y s i o -

krater.
Ekorrapor, se K 1 o a p o r.

Ekorrbär, Maja'nthemum hi-

fo'lium (fam. Lilia'ceae), en i

skogar över hela Sverige allmän
ört med c:a 2 dm. hög stjälk,

vanl. två hj ärtlika blad, vita

blonmior i toppställd klase och
till en början vita, senare röda
bär.

Ekorrdjur, Sciu'ridae, en fam.
klättrande 1. grävande G n a -

gare med hårklädd svans och
kindtänder med slutna rötter. De
s. k. trädekorrarna finnas i

flertalet länder (saknas i Austra-
lien med öar och på Madagaskar).
Typisk representant är den (även

i Sverige) allmänna ekorren,
8ciu'rus vulga'ris, från Europa
och n. Asien. De långa öronen ha
en hårpensel, svansen är lång och

yvig, den vanligaste färgen är

sommartid ovan rödbrun, under
vit, på vintern grå. Ekorren klätt-

rar och hoppar med stor skicklig-

het, lever av frön, knoppar o. d.

men förtär även ägg och fågel-

ungar samt samlar vinterförråd.

Förekommer den i stort antal,

kan den vara ett svårt skadedjur.

Boet, i vilket de 3—5 ungarna
födas, bygges av kvistar, mossa
m. m. i träd. Ekorren skjutes vin-

tertid, särskilt i Sibirien, för sitt

till pälsverk, g r å v e r k, använda
skinn; svansliåren användas till

penslar. Köttet är ätligt. — Fly-
gande ekorrar förekomma

Ord. som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä,

Vanlig: ekorre. Kroppslängd 21 cm
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på n. halvklotet, leva liksom
föreg. i träd men äro i rörelse

endast om natten. Mellan de
främre och bakre extremiteterna

ha de på bägge kroppssidorna ett

som fallskärm tjänande hudveck.
I Sibirien, Ryssland och Finland
finns en art, Sciuro'pterus ru's-

sicus, ovan ljust grågul, under
vit, med en kroppslängd av 17

cm. Den kan med hjälp av hud-
vecket göra hopp på ända till 30
m. — Jordekorrarna ha
korthårig, på ryggen vanl. längs-

strimmig päls samt stora kind-

påsar. De leva i jordhålor och
förekomma på n. halvklotet, en

Flygande ekorre. Kroppslängd 14 cm.
(Nord-Amerika.)

art, Euta''mias asia'ticus, bl. a. i

ö. Europa; mest känd är Nord-
Amerikas chipmunk, Ta'mias
stria'tus. — Till E. höra även
murmeldjursläktet, präriehund
och sisel.

Ekorrspinnare, se N o t o -

d o n t i d a e.

Ekosymto'm, hos sinnessjuka
ibland förekommande automatiskt
upprepande av andra personers
ord, miner, gester och handlingar.

Ekoverk, se Orgel.
Ekoxe 1. h j o r t b a g g e, Lu-

ca'nus ce'rvus, Europas största

skalbagge, är till färgen svart
med mörkt kastanjebruna täck-

vingar. Hanens kraftiga, hjort-

Jordekorre, (ö. Europa, Sibirien.)

hornslika överkäkar användas i

striderna om de fåtaligare ho-

norna samt att fasthålla honan
under parningen. E. förekommer
i ekskog i Europa, i Sverige spar-

samt från Skåne till Uppland,
samt lever av ur ekarna utsipp-

rande saft. E. lever som larv i

murket trä under fem år, som
fullbildad insekt blott några
veckor.

e. Kr., förk. för efter
Kristi födelse.

Ekrar, se H j u 1.

Ekrase'ra (fr. écraser), kros-

sa, förinta.

E'kron, filisteisk stad, omta-
lad i G. T. och i de assyriska

konungarnas inskrifter; sanno-
likt den nuv. byn Akir, 13 km.
s.v. om Ludd (det gamla Lydda).
Jfr Beelsebul.
Ekse'm (grek. e'kzema, av ek-

zm,'n, koka upp), hudutslag av
mycket växlande utseende, i form
av prickar, klara eller varfyllda

J:;^i^

Ekoxe. T. 7. Hane. Längd 25—75 mm.
— T. h. Hona.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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blåsor, rodnande, vätskande eller

avfjällande ytor, skorpor. E.

utvecklar sig akut 1. oftare kro-

niskt. KlMan är ofta plågsam,
behandlingen fordrar tid och om-
sorg. Orsaken är dels allmän, kon-

stitutionell : ärftligt anlag eller

vissa sjukdomar, ss. sockersjuka,

njuråkomjnor, åderförkalkning
m. m,, dels lokal, t. ex. åderbråck,

hudretning, ss. yrkeseksem hos
tvätterskor, målare o. d. Hos feta,

starkt svettande personer upp-
kommer lätt E. i hudvecken, i

synnerhet vid orenlighet. För
botandet fordras mycket mild be-

handling. Akuta och ettriga E.

behandlas med puder och torkan-

de pastor, fjällande och torra E.

med salvor, innehållande tjära,

svavel o. d. Röntgenbestrålning
ger ofta goda resultat. Varje E.

bör behandlas efter läkares, helst

specialists, anvisningar. Att det

skulle vara farligt att bota E.,

emedan sjukdomen då kan "slå

in", är endast skrock.

Ekshärad, socken i Värml. 1.,

pastorat i Karlstads stift. 6,785

inv.

Eksjö, stad i Jönköp. 1., i det

inre av småländska höglandet
mellan Hunsnässjön och Emån.
Det s. k. "Norr" har en mycket
ålderdomlig prägel med låga hus,

vid krokiga gator, under det att

"Söder", som 1856 härjades av
eldsvåda, är modernt byggd.

EKSJÖ
Skalat 100000

GeN.5TAa.UT.AHST;

Realskola, kommunalt gymna-
sium, S-klassigt flickläroverk,

länslasarett, en upptagningsan-
stalt för sinnessjuka och en vård-
anstalt för sinnesslöa barn. Till

E. äro förlagda Kalmar rege-

mente och Smålands husarrege-
mente. Jämte E. landsförsamling
utgör E. pastorat i Linköpings
stift. 6,300 inv. — E. är en ur-

ganunal bebyggelse och blev stad
senast i början av 1400-t. Efter
att ha bränts av danskarna 1568
återuppbyggdes E. på sin nuv.
plats, n.v. om den urspr.

Eksjö landsförsamling, soc-

ken i Jönköp. 1., jämte Eksjö
stadsförsamling pastorat i Linkö-
pings stift. 1,355 inv.

Ekspinnare, se Lasiocam»
p i d a e.

Eksta, Eista, Eigsta, soc-

ken i Gottl. 1., jämte Sproge, Le-

vede och Gerum pastorat i Visby
stift. 590 inv. — Av kyrkan är

tornet från 1200-t., det därmed
samtidiga långhuset och det nå-

got yngre koret ombyggdes 1838.

Ekstock, eka, roddbåt med
flat botten utan köl, med en

mindre spegel i fören och en

större i aktern.

Ekstrand, Eric Einar, f.

1880, diplomat, sed. 1921 general-

konsul och chef för utrikesdepar-

tementets personal- och admi-"

nistrativa avd. E. organiserade

och ledde Samaraexpeditionen
1921—22 (se Röda korset).

Ekström. 1. Per E., f. 1844,

landskapsmålare. Efter studier

vid konstakademin vistades E.

1876—90 i Frankrike, där han
tog starkt intryck av den sam-

tida franska landskapskonsten.

Senare har han huvudsakligen

målat motiv från Öland och

främst vunnit berömmelse som
skildrare av solljuset i dess olika

faser. — 2. M a r t i n E., f . 1887,

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Sommarmorgon vid Seine. Målning av
Fer Ekström.

Överste, chef för Vasa skyddskår,
tjänstgjorde vid persiska gendar-
meriet 1911—15, gick under
världskriget i turkisk krigstjänst.

Deltog med utmärkelse i finska

inbördeskriget 1918 på den vita

sidan och befordrades därvid till

major, gick sedan i estnisk och
litauisk tjänst och lyckades ge-

nom ett djärvt angrepp erövra

Narva från bolsjevikerna (1919).

Ekströmer, Karl Johan,
f. 1793, d. 1860, militärläkare,

kirurg, professor vid Karolinska
institutet 1836, generaldirektör

över hospitalen och de civila lasa-

retten 1837, organisatör av vårt

Bjukhusväsende.

Ektode'rm (av grek. e'ktos,

utanför, och deWma, hud),"se
Fosterutveckling. — Ek-
t o d e r m a' 1, härstammande

' från E. — E k t o p a r a s i' t, se

Parasit. — Ektotro'fisk,
se Mykorrhiza.

Ektro'pion (av grek. éktre'-

pein, vända bort), framvällande
av en slemhinna utanför dess na-

turliga område, i synnerhet ögats

bindhinna och slemhinnan i liv-

moderhalsen. Behandling opera-

tiv. — Motsatsen, entro'pion,
inåtstjälpning av slfemhinna, före-

kommer endast på ögat och med-
för stark retning av hornhinnan
genom de mot densamma riktade

ögonhåren. Operation nödvändig.

Ekume'nisk (grek. oikumeni-
Jco's, av oikei'n, bebo), som rör

den bebodda världen, allmänne-
1ig; gällande för hela kristen-

heten.

Ekvatio'n (av lat. aequa're,

göra lika). En E. utsäger, att

två matematiska uttryck äro
lika. Sålunda är 19 + 6 = 25 en

aritmetisk E. I regel innehåller

E. bekanta och obekanta storhe-

ter, de förra angivna med siffror

eller med alfabetets första bok-

stäver, de senare med alfabetets

sista bokstäver. Ex. ax = &. Att
beräkna de obekantas värden, E : s

rötter, kallas att lösa E. Då
flera obekanta förekomma, er-

fordras för rötternas bestämning
ett ekvationssystem med
lika många E. som obekanta. Jfr

Diofantiska ekvatio-
ner. — En E. av formen

aQX" + ajo;"— 1 4- . . . + an— i x +
-fa =0

är av n:te graden och har n
rötter. Jfr Algebra. — E. för

en kroklinje 1. yta är en E., som
satisfieras av linjens, resp. ytans
koordinater. I det S-dimensionella
rummet har ytan en, linjen två
E. — Ekvationsteori', den
gren av matematiken, som hand-
lar om ekvationer.

Ekvationsdelning, se Cell
sp. 1122.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Ekva'tor (av lat. aequa're,

göra lika). Astr. Den storcirkel,

som är jordekvatorns projektion

på himmelssfären. — Geogr. Den
storcirkel på jorden, vars plan
är vinkelrätt mot jordaxeln.

Ekva'torhöj d, vinkeln mellan
ekvatorn och en orts horisont.

Denna vinkel är lika stor med
vinkeln mellan jordaxeln och or-

tens lodlinje samt komplement
till polhöjden (se d. o.).

Ekvatoria'1. 1. En refraktor
(se d. o.), vars ena anbringnings-
axel, timaxeln, är parallell

med och andra axel vinkelrät

mot jordaxeln (parallak-
tisk uppställning). Me-
delst ett urverk kan instrumentet
vridas kring timaxeln, så att en
stjärna, mot vilken E. inställts,

bibehålles i synfältet trots jor-

dens rotation. — 2. Som hänför
sig till ekvatorn, t. ex. Ekvato-
rial-Afrika.

Ekvatoria'lkalmerna (av fr.

calme, vindstilla), det vindstilla

bältet strax n. om ekvatorn i

Atlantiska oceanen mellan pas-

sadvindarnas områden.

Ekvatoria'lström. 1. Luft-

strömmar, som i de högre luft-

lagren gå från trakterna av
ekvatorn mot polerna. — 2. Var-
ma havsströmmar, som från

ekvatorialti akterna röra sig i

riktning mot polerna. På grund
av jordrotationen förlöpa E.

längs de stora världshavens v.

sidor, alltså vid kontinenternas

östkuster. De viktigaste E. äro i

Stilla havet Kuro-Shioströmmen
och i Atlanten Golfströmmen.

Ekvecklare, se Vecklar-
fjärilar.

Ekvidista'ns (av lat. ae'quus,

lika, och dista'ntia, avstånd), se

Nivåkurva.
Ekviglacia'ler (av lat. ae'quus,

lika, och gla'cies, is), linjer, som

på kartan förbinda orter, där
sjöarnas istäcke har lika lång
varaktighet.

Ekvilibri'st (av lat. aequiW-
brium, jämvikt), en, som kan
hålla jämvikten; lindansare.

Ekvino'ktium (av lat.

ae'quus, lika, och nox, natt), dag-
jämning. Adj. ekvinoktia'1.

Ekvipolle'ns (av lat. ae'quus,
lika, och polle're, förmå), lik-

tydighet, innehållsöverensstäm-
melse mellan omdömen med olika

yttre form.

Ekvivale'ns (av lat. ae'que,

lika mycket, och vale're, gälla,

vara värd), likvärdighet. —
Ekvivale'nt, lika gällande.
— Ekvivale'nta utsagor,
se Logikkalkyl. — Ekvi-
vale'ntvikt, den viktsmängd
av ett ämne, som förenar sig med
1. ersätter en viss mängd av ett

annat ämne (8 delar syre eller

1,008 delar väte).

El, tecken för en elektron.

Elabore'ra (lat. elahora're),

utarbeta.

Elaeagna'ceae, familj (ordn.

Myrtiflo'rae) av träd 1. buskar,

vanl. med stjämlika, silvervita 1.

rostbruna hår. I Sverige odlas

bl. a. den kanadensiska Elaea'g-

nus arge'ntea, stjärnvide 1.

silverbuske, 2—3 m. hög
med silvervita blad och små, gul-

aktiga, välluktande blommor.'

Till E. hör också havtorn.

EIai'n, se Triolein.

Elamfter, forntida semitisk

benämning på de folk, som be-

bodde landet kring Susa (Ela'm
1. Susiana) i s.v. delen av nuv.

Persien. E. omtalas i kilskrifts-

litteraturen i början av 2000-t.

f. Kr. och torde en kortare tid

(2300—2285) ha varit herrar i

Babylonien, varifrån de fördrevos

av Hammurabi. I 1 Mos. 14

omtalas en elamitisk konung

Ord, 80m ej återfinnas under E, torde sökas under
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Kedorlaomer, som jämte konung
Amrafel (Hammurabi) och andra
bekrigade Sodom och Gomorra
och, då han tillfångatagit Lot,

besegrades av Abraham. E:s hu-

v^udstad, Susa, intogs 635 av as-

syrierna under Assurbanipal. Se-

nare kom Elam under perserriket.

— Utgrävningar i Susa ha bragt

i dagen rika bronsfynd och i ela-

mitisk skrift upptecknade doku-
ment, bl. a. Manihtus' obelisk

(med 12,000 skrivtecken) frän

3000-t. f. Kr. samt "Hammurabis
lag" (se ill. till Babylonien
sp. 954). E. SS. krigare finnas

återgivna i relief å persiskt glase-

rat tegel i Susa (se ill. till Bild-
huggarkonst sp. 1498).

Elan [ela'T)], fr., "språng",

ansats, lyftning.

Elandantilop, se A n t i 1 o -

per sp. 499.

Elaphomy'ces, se Hjort-
svamp.

E'laps, se K o r a 1 1 o r m'.

Elasmobranchii, se B r o s k -

fiskar.

Elasticite't (av grek. elaste's,

pådrivare, som sätter i rörelse),

den egenskapen hos en kropp att

efter omgestaltning återtaga sin

ursprungliga form (formelas-
ticitet) eller volym (volym-
elasticitet). Kroppar, som
förhålla sig på detta sätt, sägas
vara elastiska. Om lika stora

vikter upphängas på trådar av
ett elastiskt ämne, visar det sig,

att varje tråds förlängning är
proportionell mot trådens längd

I och mot belastningen samt om-
vänt proportionell mot trådens

^ genomskärningsyta (Hookes
lag). Samma lag gäller vid sam-
manpressning av elastiska krop-

par. — Den förlängning i m., som
! uppstår, då en tråd av 1 m. längd
loch 1 kvmm. genomskärningsyta
belastas med 1 kg., kallas ämnets

elasticitetskoefficient.
Den belastning i kg., som (teore-

tiskt sett) kräves för att för-

länga en tråd av 1 kvmm. genom-
skärningsyta lika mycket som
trådens ursprungliga längd, kal-

las ämnets elasticitetsmo-
dul; denna är det omvända
värdet av elasticitetskoefficien-

ten. Om en kropp belastas över

en viss gräns (elasticitets-
gränsen), återtager den ej sin

urspr. form. Jfr Hållfast het.

Elasti'n (av grek. elaste's, på-

drivare), äggviteämne, som bil-

dar den elastiska vävnaden i

djurkroppen. Olösligt i utspädda
syror och alkalier men upplöses

av mag- och pankreassaft.

Ela'stisk, se Elasticitet.
— Elastisk koppling, axel-

koppling, företrädesvis brukad
mellan en elektrisk motor och en
av denna driven maskin. E. be-

står oftast av tvenne, på var sin

axelända fastkilade, skivor, för-

bundna med varandra medelst
läderstroppar, lagda kring bultar

å skivorna. — Elastiskt
bros k, se Broskvävnad. —
Elastisk vävnad, bindväv,

i vilken elastiska, ej limgivande
trådar betydligt överträffa de kol-

lagena i antal. E. förekommer
bl. a. i nackligamentet och blod-

kärlens väggar.

E'later, se Knappare.
Elate'rer, se Levermos-

sor och Fräkenväxter.
Elati'vus, se Kasus.
E'lba, bergig men väl uppodlad

ö i Medelhavet, mellan Korsika
och Italiens fastland, tillhörande

italienska prov. Livorno. Huvud-
näringar äro jordbruk, särskilt

vin- och olivodling, samt bergs-

bruk (stora fyndigheter av rik

järnmalm). Klimatet är mycket
milt, och E. är en av de nordligast

belägna platser, där dadelpalmer

Ord, som ej äterfmnas under E, torde sökas under ä.
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Napoleons bostad på Elba. Stick ay
Schrader.

kunna växa. Huvudorten är

Portoferraio på öns n. kust. 224
kvkm. 31,000 inv. — E. har un-

der äldre tider tillhört olika ita-

lienska republiker och konunga-
riken samt Spanien och Frank-
rike. 1814—15 var det ss. fursten-

döme upplåtet åt Napoleon.

E'Ibe (tjeck. Labe), en av mell.

Europas största floder, upprinner

på Riesengebirges sydsluttning

och awattnar jämte bifloder från

vänster, bl. a. Moldau och Eger,

den böhmiska högslätten. Efter

att ha passerat genom n. Erzge-

birge fortsätter E. i huvudsakli-

gen nordvästlig riktning över

nordtyska låglandet och mynnar i

Nordsjön. Bland övriga bifloder

märkas från vänster Mulde och
Saale, från höger Havel. E., som
jämte nedre Moldau är segelbar

för medelstora fartyg från Prag
till mynningen, är en synnerligen

viktig trafikled. Genom kanaler

står E. i direkt trafikförbindelse

med Kielbukten av Östersjön

(Nord-Östersjökanalen) samt
med de till Östersjön rinnande

floderna Trave och Öder. Längd
1,165 km.; flodområdets areal

144,000 kvkm. Under den äldre

medeltiden, då slaverna nådde
sin största utbredning mot v..

bildade E. och Saale gränsen mel-

lan dem och den germanska värl-

den. Genom Versaillesfreden 1919
har E. internationaliserats från
mynningen till Moldaus inflöde.

I enlighet härmed och med ett

fördrag 22 febr. 1922 mellan Stor-

britannien, Frankrike, Italien,

Belgien, Tjecko-Slovakiet och
Tyska riket har E. ställts under
kontroll av en internationell

kommission med säte i Dresden.

E'lberfeld, industristad i

Ruhrdistriktet, Rhenprovinsen,
Tyskland, sammanbyggd med
staden Barmen (se d. o.) och be-

lägen på båda sidor om Rhens
biflod Wupper. Bland E : s indust-

rier, vilka uppblomstrat huvud-
sakligen under 1800-t., märkas
textil-, järn- och färgämnesin-
dustri. Goda järnvägskommuni-
kationer. Trafiken på Wupper
ombesörjes bl. a. med en elektrisk

luftbana. (Se ill. till Barmen.)
E. är bekant för sitt välordnade
fattigvårdsväsen ("Elberfeld-

systemet", se Fattigvård).
155,000 inv.

E'Ibe—Travekanalen [traVe-],

en 1895—1900 anlagd kanal från

Lauenburg vid Elbe till Gemmin
vid Trave. Längd 67 km.; 9

slussar. E. bildar en direkt led

för mindre fartyg mellan Ham-
burg och Liibeck.

E'lbfas, Jakob Henrik, f."
;

i Livland, d. 1664 i Sthlm,
1

målare. E. var bl. a. under en
|

följd av år hovmålare hos Maria i

Eleonora. Han utförde ett stort :

antal porträtt i en noggrant

detaljerande stil, bl. a. helfigurs-
^

porträtt av Gustav II Adolf (se
j

ill. till d. o.) i Hölö kyrka.
„

E'lbing, stad i preussiska

prov. Ost-Preussen, vid floden

E., ö. om Weichsels mynnings-
jj

område. Järn- och maskinverk-
j,

städer, skeppsvarv. 65,000 inv. —
(r

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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E. blev redan under medeltiden
en viktig hamnstad. Polskt 1454

—

1772, gav sig E. under Gustav II

Adolfs polska krig åt svenskarna
1626 och behölls till 1635. Karl
X Gustav höll E. besatt 1655—60.
Jämte Danzig behärskar E.

Weichsels mynning och har på
grund härav alltid haft stora in-

täkter av transitotullarna.

E'Ibrus, E 1 b u r u s, utslock-

nad vulkan i Kaukasus, detta
fjällsystems högsta topp. 5,629 m.

EIbu'rs, Elburz, Albors,
en 100 mil lång bergskedja i n.

Persien, s. om Kaspiska havet.

Högsta toppen är Demavend.
Elche [elltje], stad i prov.

Alicante, s.ö. Spanien, över den
närbelägna hamnstaden Santa
Pola äger från E. rum stor ex-

port av vin, olja, dadlar, palm-
blad, hampa, mattor m. m. Mest
bekant är måhända E. genom
den stora lund av dadelpalmer
(c: a 80,000 träd), som omger
staden. 31,000 inv.

Eld, se Förbränning.
Eldbegängelse, se L i k b e -

gängels e.

Eldbomb, behållare, fylld med
olja och bensin, som med hjälp
av en tändsats hastigt kan
bringas till antändning. E. ut-

vecklar en intensiv hetta och rök
och begagnades under världskri-

get liksom eldgranater (be-

hållare med tändsats och termit)

till inkastning i fiendens skydds-
rum, kulsprutevärn och liknande
anläggningar.

Eldborg, på 800-t. uppkommen
vulkankrater på v. Island, av
några tiotal m:8 höjd. E. har sitt

namn av likheten på avstånd med
en fornborg.

Elddon, redskap, med vilka eld

frambringas. Primitiva E. finnas

av tre slag. 1) E., i vilka eld

frambringas genom gnidning av

Batwaman drillar eld.

två trästycken mot varandra.
Härvid kan en pinne gnidas i en
ränna i ett trästycke 1. ock kan
pinnen (genom att sättas i rota-

tion med händerna 1. en drill-

båge) fås att borra ett hål i trä-

stycket. I båda fallen omsattes
friktionsarbetet i värme, som
åstadkommer antändning av det

vid gnidningen bildade trämjölet.

2) E., med vilka man genom att

slå tvenne hårda föremål (stål,

flinta, kvarts, svavelkis) mot
varandra kan frambringa en
gnista, som uppfångas i fnöske

1. annat lättantändligt ämne. 3)

Pneumatiska E. brukas på
Borneo och i Bortre Indien och
bestå där av ett nedtill slutet

bamburör, i vilket en kolv är

lufttätt inpassad. Intryckes kol-

ven hastigt, uppvärmes den i

röret instängda luften, så att ett

på kolvens undersida anbragt
stycke fnöske fås att fatta eld.

— Hos civiliserade folk voro E.

av den under 2) angivna typen

länge vanliga. Stål, flinta och
fnöske förvarades bland allmogen
i s. k. f y r a s k a r. Mera inveck-

Drillbåge. (Nord. mus.)

Ord, som ej återfinnas irnder £, torde gökas under Ä,



823 Elddyrkan—Eldfarliga oljor 824

Fyraskar. (Nord. mas.)

lade E. voro vätgasapparaterna,
bestående av flaskor med utspädd
syra, vari ett stycke zink neddop-
pades. Det härvid utvecklade
vätet antändes i Fiirstenbergs

apparat (uppf. 1770) av elek-

triska gnistor, i Döbereiners E.
(uppf. 1823) av finfördelad pla-

tina (se Adsorption). Före-
gångare till tändstickorna voro
doppelddonen (uppfunna
c:a 1800), svavlade tändstickor, i

ena änden försedda med en tänd-

sats, innehållande bl. a. kalium-
klorat och socker. Då en sådan
sticka neddoppas i svavelsyra, ut-

vecklas klordioxid, ett kraftigt

oxidationsmedel, som förbränner
sockret under eldfenomen. Jfr

Tändapparat.
Elddyrkan, dyrkan av elden

SS. heligt 1. gudomligt element,
förekommer i ett flertal religio-

ner, i vissa former även på högre
utvecklingsstadier. Tron på el-

dens övernaturliga makt har sä-

kerligen mycket djupa rötter i

religiöst känslo- och tankeliv, och
i polyteistiska religioner före-

kommer vanligen en 1. flera eld-

gudomligheter. Framför allt gäl-

ler E. elden på den husliga här-

den, vilken är människornas vän
och beskyddare och för vilken alla

onda makter måste fly. Bekant

är parsismens höga uppskattning
av elden &s. renande och djävuls-
fördrivande element, varför i

denna religion också särskilda
eldtempel inrättats, i vilka den
heliga elden aldrig får slockna.

I det gamla Rom ägnade man
en särskild helgedom och en ord-

nad kult åt hemmets heliga eld,

vilken likaledes ständigt under-
hölls (se vidare V e s t a) . En
annan och egenartad form av E.

möter hos de gamla indierna,

nämligen dyrkan av offrets heliga

eld, om vilken till sist liknande
spekulationer utformas som om
offerordet (jfr Brahman).
Bland mytologiska framställning-

ar, i vilka elden spelar en roll, är
den grekiska Prometeussagan
särskilt berömd. — Besläktad
med E. men dock av annat slag

är den magiska användningen av
elden, vilken förekommer exem-
pelvis i bruket att på våren tända
eldar avsedda att befordra solens

lyskraft och värme.

Eldfarliga oljor. Med en

vätskas flampunkt förstås

den lägsta temperatur, vid vilken

vätskan avger antändbar gas.

Enligt kungl. förordn. 7 okt. 1921

räknas till E. : a) alla flytande

kolväten av olika slag med flam-

punkt vid 1. under + 40* C;
&) till belysningsändamål avsedd,

renad petroleum, oavsett flarn-*

punkten; c) lösningar av hartser

o. a. ämnen i flytande kolväten,

såframt lösningens flampimkt lig-

ger vid 1. under + 21° C; d)

eter, koUodium, etyl- och amyl-

acetat, kolsvavla m. fl. ämnen. E.

indelas i två klasser. Till E. av

första klass hänföras flytande

kolväten med flampunkt vid 1.

under + 21° C. samt oljor, som

innefattas i grupperna c) och d).

övriga E. hänföras till E. av

andra klass. Med avseende på

I

i

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.



825 Eldfasthet—Eldh 826

tillverkning, raffinering, upplag
och transport av samt minuthan-
del med E. innehåller nämnda
förordning detaljerade föreskrif-

ter. — För bestämning av flam-

punkten begagnas A b e 1 - P e n -

skys apparat, bestående av ett

vattenbad, som underifrån upp-
värmes av en lamplåga. I vatten-

badet är nedsänkt en behållare,

försedd med termometer. Behålla-

rens lock är försett med en öpp-
ning, som medelst ett urverk öpp-

nas och tillslutes med jämna tids-

mellanrum och vid vilken en liten

låga är placerad. Sedan en viss

mängd olja nedhällts i behålla-

ren, stegras temperaturen tills

lågan antänder den ur öppningen
framströmmande gasen. Den tem-
peratur, som i detta ögonblick

avläses a termometern, är oljans

flampunkt.

Eldfasthet, egenskapen att

icke smälta eller formförändras
vid höga temperaturer. Absolut
eldfasta änmen finnas ej men
väl sådana, som kunna mot-
stå för vissa ändamål erforder-

liga, höga temperaturer. Inom
metallurgin räknas till eldfasta

material: grafit, asbest, kaolin,

kalk, magnesit, dolomit, chamotte,
kiselsyra m. fl. ämnen. — I

Sverige har föreslagits, att bygg-

nadsmaterialen skola ur brand-

teknisk synpunkt indelas i föl-

jande grupper : Eldfasta ma-
terial (t. ex. silica-, magnesit-
och kaolintegel) skola ha en
smältpunkt högre än 1,600° och

ola kunna uthärda brandtempe-
aturen i 8 timmar samt omedel-
art följande nedsänkning i vat-

:en, utan att de byggnadstekniska
enskaperna nämnvärt försäm-

as. — Eldsäkra material
(t. ex. lersandsten, tegelsten,

ilaggsten, kalksandsten och be-

ng med mera än 250 kg. cement

Poeten (Fröding). Marmorstaty av Carl
Eldh.

per kbm.) skola förmå uthärda
brandtemperaturen i 2 timmar
och omedelbart följande nedsänk-
ning i vatten utan att ändra
form 1. förlora mer än 50 % av
sin ursprungliga hållfasthet. —
Eldhärdiga material (t.

ex. pimstensplattor, gipsplattor,

rabits, tjockt 1. impregnerat trä)

skola förmå uthärda brandtempe-
raturen i % timme och omedel-
bart följande nedsänkning i vat-

ten utan att i högre grad form-
förändras och utan att förlora

mera än 65 % av sin ursprung-
liga hållfasthet.

Eldfink, se Vävarfåglar.
Eldflugor, se Knappare.
Eldforsen, träsliperi i Järna

skn, Kopparb. 1., drivet av den
likbenämnda forsen i Väster-Dal-

älven. Tillhör Trävaru a. b. Da-
larne, Göteborg.

Eldh, Carl, f. 1873, bildhug-

Ord, som ej äterfinaas under £, torde sökas under Ä.
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gare. I sin ungdom arbetade E.

som ornamentsbildhuggare vid
restaureringen av Uppsala dom-
kyrka, varefter han under nägra
år studerade i Paris. Hans om-
fattande produktion utmärkes
genomgående av en vek, lyrisk

uppfattning; hans utveckling går
från en impressionistiskt mjuk
form till strängare plasticitet.

Bland hans verk må nämnas
bronsstatyn Mor (1900, Upplands
nation, Uppsala), byster av
Strindberg (se ill. till d. o.; 1905,

Nat. mus.) och Fröding (1906,

Göteborgs mus.), bronsgruppen
Ungdom (1911, Nat. mus.),
bronsstatyn av Wennerberg (1916,

Djurgården, Sthlm), fontänen vid

Birgerjarlsgatan, Sthlm (1921)

samt marmorstatyerna Diktaren,
Poeten och Målaren, vilka fram-
ställa Strindberg, Fröding och
Ernst Josephson som nakna
idealgestalter (1923, Stadshus-
trädgården, Sthlm).

Eldkvarn, gammalt namn för

ångkvarn.
Eldluftmaskin, dels gammal

benämning på de första primitiva

ångmaskinerna (t. ex. Triewalds

"eld och luftmachin" i Danne-

mora), dels benämning på varm-
luftsmaskiner, i vilka luften i

cylindern blandades med förbrän-

ningsgaser från eldstaden.

Eldmärke, en nästan alltid

medfödd anhopning i huden av
utspända finare blodkärl, bildan-

de en slät 1. knottrig, röd till

rödblå fläck, ibland helt liten,

stundom utbredd, t. ex. över ena
kinden. Massivare E. kunna ge

bilden av en kärlsvulst (angiom).

Då E. kan vara mycket vanstäl-

lande och har benägenhet att

växa, bör det, där det är möjligt,

snarast avlägsnas med kniv 1.

radium. Se Födelsemärke.

Eldning. Ekonomisk E. förut-

sätter dels att förbränningen
är fullständig, dels att värme-
utbytet mellan förbränningspro-
dukterna, speciellt rökgaserna,
och det föremål, som skall upp-
värmas, blir så fullständigt som
möjligt. För fullständig förbrän-
ning fordras nödig tillgång på
förbränningsluft. Värmeutbytet
mellan rökgaserna och det före-

mål, eom skall uppvärmas, går
lättare, ju större temperatur-
skillnaden är dem emellan,
d. v. s. ju hetare rökgaserna äro.

Rökgasernas temperatur blir

högst, om förbränningen sker

med teoretisk luftmängd, d. v. s.

så att allt syre i luften förbru-

kas, under det att brännmateri-
alet blir fullständigt förbränt.

Temperaturen kan ytterligare

höjas, ifall brännmaterial och
luft, innan de sammanträffa,
bringats till en hög temperatur
(förvärmning). Förvärmning av

brännmaterialet är möjlig, endast

om detta är gasformigt. — Till-

försel av bränsle. Fasta, styck-

formiga bränslen (ved, torv,

brunkol, stenkol, koks) kunna in-

matas antingen för hand eller

på mekanisk väg. Vid handeld-

ning gäller som regel, att bräns-

let skall inkastas ofta, hastigt

och i små kvantiteter åt gången.-

Kontinuerlig påmatning av

bränsle sker med särskilda eld-

ningsapparater (se Eldnings-
anordningar). Sådana krä-

vas också vid E. med fasta, pul-

verformiga bränslen och vid olje-

eldning. — Tillförsel av förbrän-

ningsluft skall ske så, att luften

får genomströmma bränsleskik-

tet, varigenom den dels kommer
i intim beröring med detsamma,

dels blir tiU en viss grad upp-

värmd. Vid kakelugnseldning

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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t. ex. skola de stora luckorna
vara stängda, och luften beredas
tillträde genom de smärre drag-
luckorna. Lufttillförseln åstad-
kommes vid normal E. med na-
turligt drag (se Drag), men
vid forcerad E. måste konstlat
drag tillgripas. Detta är oftast
fallet vid ångpannor ombord på
fartyg. Luften kan därvid me-
delst en fläkt tryckas in i ask-
rummet, men genom det över-
tryck, som därvid uppkommer i

eldstaden, kan elden slå ut ur eld-

stadsluckorna, då dessa öppnas.
Denna olägenhet kan avhjälpas
genom att man med fläktar
åstadkommer ett visst övertryck
i eldrimimet, till vilket tillträde
i så fall måste beredas genom en
luftsluss. På handelsfartyg an-
vändes ibland ett system, vid vil-

ket rökgaserna medelst en fläkt
utsugas ur eldstaden och pressas
upp i skorstenen. På småbåtar
och lokomotiv användes ångbläs-
ter (se B läs terror). Strål-
sugare för ånga, s. k. sötare, ap-
terade i skorstenen, äro olämp-
liga, emedan de förbruka c:a
10 % av ångmängden, under det

rf att en fläkt endast tar c :a 1 %
av effekten. Anordnas dessutom
fläkten så, att den insuger luft
från det fria och pressar upp den
i skorstenen, vinner man dess-
utom den fördelen, att fläkthjulet
ej utsattes för de heta, frätande
rökgaserna. — Förvärmning av
luften har länge praktiserats vid
^metallurgiska ugnar, där man
eftersträvat en hög förbrännings-
emperatur (se Varmappa-
at. Regenerator och E e -

:uperator). Vid ångpannean-
äggningar har man även bör-
at förvärma förbränningsluften
t. ex. Ljungströms luftförvär-
lare) till c:a 150% varvid rök-
aserna, sedan de lämnat eld-

staden, avge en del av sitt värme-
innehåll till luften. — Undan-
skaffande av förbränningspro-
dukterna. Rökgaserna bortföras
i den mån frisk luft tillföres

bränslet. De fasta förbrännings-
produkterna, askan, förhålla
sig olika, beroende på tempera-
turen i eldstaden och askans
kemiska beskaffenhet. Vid lång-
sam förbränning och låg tempe-
ratur (t. ex. vid kamineldning
med kol och vid vedeldning)
bildar askan ett luckert pulver,
som utan svårighet faller igenom
rosten ned i asklådan. Är tem-
peraturen högre, sintra askpar-
tiklarna ihop och bilda slagg,
som i sammanhängande kakor
täcker rosten och hindrar luften
att strömma igenom. Vid slagg-
n i n g utrakas slaggen ur eld-
staden, och mellan slaggningarna
måste man med en renskrok göra
hål i slaggen. — Kontroll av eld-

ningens ekonomi. Rökens utseen-
de anger stundom, om tillförseln
av förbränningsluft varit riktig.
Tjock, svart rök tyder på ofull-
ständig förbränning, men vid E.
med vissa bränslen, t. ex. koks, är
röken även vid ofullständig för-
bränning tunn och genomskinlig.
Grenom analys av rökgaserna (se

Gasanalys) kan E. noga kon-
trolleras. Niunera finnas gasana-
lysapparater, som automatiskt
registrera kolsyrehalten i rök-
gaserna. Låg kolsyrehalt tyder på
att lufttillförseln varit för riklig,

medan hög kan betyda såväl att
lufttillförseln varit lagom stor
som för ringa. Registrerar appa-
raten även koloxidhalten i gasen,
kan upptäckas, om förbränningen
varit ofullständig. Genom sådana
apparater kan E. bekvämt kon-
trolleras och eldarpersonalen kan
genom ett premiesystem göras in-

tresserad av eldningens ekonomi.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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Orm- (överst) och polygonrost.

Genom rökgastermomet-
rar kan E. även i viss mån kon-

trolleras. Genom dragmätare
(vattenmanometrar) mätes un-

dertrycket i askugn, rökkanaler
och skorsten. Stor tryckskillnad

mellan askugn och skorsten ty-

der på att fyren är för tjock 1.

igenslaggad, liten tryckskillnad

på att fyren är för tunn, så att

luften obehindrat kan spela ige-

nom.

Eldningsanordningar. 1. Vid
eldning med styckformiga bräns-

len sker förbränningen oftast på
roster, gjutna och kokillhär-

dade järnstavar av 500—800
mm:s längd och 75—160 mm:s
höjd med parallelltrapetsformat

tvärsnitt och med den breda ba-

sen uppåt, så att askan utan svå-

righet kan passera mellan roster-

na och nedfalla i askugnen. Ros-
ternas bredd och avståndet dem
emellan varieras efter kolens be-

skaffenhet. Rosterna indelas efter

sin form i raka, släta roster,

polygonroster och ormroster. De
sammansättas ofta till knippen
om 3—5 stycken. Rosterna upp-
bäras av dödplåten invid

eldstadsluckan, av b ä r j ä r n på
mitten och av bryggan längst

in i eldstaden. Under rosterna är

asklådan 1. askugnen.
Bränslet inkastas genom en öpp-

ning, tillsluten medelst eld-
stadsluckan, som vanligen

är rörlig kring en vertikal axel;

till sjöss brukas oftast s. k. ba-
lansluckor, vilka äro rörliga
kring en horisontal axel. På loko-
motiv brukas i allmänhet skjut-
luckor. Eldstadaluckorna förses
med smärre, ofta med epjäll 1.

rosettventiler försedda öppningar,
genom vilka luft kan insläppas
över fyren. Rostytan får vid
handeldning aldrig vara längre
än 2 m., för att effektiv eldning
skall kunna äga rum. Med fria
rostytan förstås samman-
lagda arean av mellanrummen
mellan rosterna. Denna utgör vid
koleldning V,—V2 av totala rost-

ytan men är vid ved- och torv-

eldning ^/^—Vb av densamma.
På lokomotiv placeras rosterna i

fyrboxen; för att möjliggöra
slaggning i denna användes
fallrost, vid vilken halva
rostsatsen kan nedfällas på en
gång, så att slagg och aska gli-

da ned i asklådan. För att in-

skränka på det tidsödande och

besvärliga slaggningsarbetet an-

vändes stundom s. k. s k a k -

rost, vid vilken rostytan är

uppdelad i smärre roster, som
röra sig av och an, sönderbry-

tande slaggen. — I allmänhet är

rostytan horisontal 1. svagt bak-

åtlutande. På starkt lutande ros-

Eldningsapparat med kasthjul.

Ord, som ej återfiimas under £, torde sökas under ä.
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Eedjerost.

ter (30—50°) glider bränslet av
sig självt nedåt under förbrän-

ningen och skall vara utbrunnet,
då det når bortre ändan av rost-

ytan. Analogt sker förbränningen

på trapproster, sammansatta
av horisontalt ställda, trapp-
stegsformigt över varandra' ord-

nade roster (användas för min-
dervärdigt bränsle, ss. sågspån
och torv; lutning c :a 30°) . — För
att erhålla jämnare eldning bru-
kas eldningsapparater,
dock endast för så stora anlägg-
ningar, att apparaterna betjäna
en eldyta av minst 30 kvm. Eld-
ningsapparater med fast rost
bestå enklast av en stor koltratt
framför eldstaden, i vilken de
till 30 a 50 mm:s storlek kros-

sade kolen tippas. Kolens ned-
matning ur tratten sker med
matarvals 1. fram- och åter-

gående slid, som nedsläpper kolen

på ett hastigt roterande kast-
hjul 1. en hastigt fram- och åter-

gående kastklaiT, varigenom ko-

len inslungas i eldrummet, så att

hela fyren beskickas. Slaggningen
måste ske för hand vid apparater
med fast rost men är automa-
tisk vid eldningsapparater med

rörlig rost, av vilka den
vanligaste är den i synnerhet
vid vattenrörpannor använda
kedje- 1. wanderrosten.
Små korta roststavar äro här
ordnade i ett ändlöst band, som
löper över tvenne kättingtrum-
mor, av vilka den främre drives

medelst skruvhjulsväxel av en

motor. Under det rosten rör sig

framåt, undergår bränslet å den-

samma upphettning, torrdestilla-

tion och förbränning, så att det

är fullt utbrunnet, strax innan
det hunnit till bortre trumman,
från vilken aska och slagg ned-

falla i asklådan. Kedjeroster

(^ssss:::^^

Trapprost.

Ord, som ej äterfinnas under £, torde sökas under Ä.
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fordra skarpt drag, tjockt

bränsleskikt och hög belastning,

om de skola arbeta ekonomiskt.
— 2. Eldning med flytande bräns-

len (vanligen rå bergolja, destil-

lationsåterstöder av dylik samt
tjäroljor) användes huvudsakli-
gen ombord å fartyg. Oljeeldning-

en har framför koleldningen föl-

jande fördelar: ringa rökutveck-
ling, ingen askbildning, oljan är

lätt att transportera och kräver
ett i förhållande till värmevärdet
ringa utrymme, eldarpersonalen
blir mindre och anstränges ej

mycket, forcerad eldning åstad-

kommes lätt. Största olägenheten
är oljans under normala förhål-

landen höga pris i jämförelse
med stenkolen. — Eldning med
olja i flytande form (dropp-
eldning) förekommer sällan,

utan oljan finfördelas oftast i

dimform, vilket kan ske ge-

nom luftinblåsning (icke

användbar vid tjockflytande olja)

1. ånginblåsning. Det senare
systemet är lättast att installera

men fordrar % kg. ånga för 1 kg.

olja och medför sålunda en avse-

värd förlust av färskvatten på
oceangående ångare. På sådana
användes i stället oljetryck-
systemet, vid vilket oljan fin-

fördelas på grund av brännarnas
form och luftmotståndet vid den
hastiga utströmningen. Fördelak-
tigt är att genom uppvärmning
till c:a 100" göra oljan mera
lättflytande. Även f ö r g a s -

ningssystem förekommer
(vanligt å båtar i oljedistrikten).

Oljan pumpas därvid genom ett

rörsystem och förgasas av vär-

men i lågan, innan den utström-

mar genom brännarna. Systemet
användes även vid oljeeldning i

smått (blåslampor, primuskök),
varvid trycket erhålles antingen

genom pumpning 1. på grund av

hettan vid förbränningen. —
Blcmdad kol- och oljeeldning före-

kommer stundom, där man be-

kvämt vill forcera eldningen, men
har den olägenheten, attoljebrän-
narna snart bli förstörda. — 3.

Vid gaseldning kan blandningen
av gas och luft ske såväl inom
som utom brännaren. Det förra
systemet är vanligt vid gaskök
och gasspisar, som äro utrustade
med bunsenbrännare (se d. o.),

det senare (med särskilda öpp-
ningar för gas och luft till för-

bränningsrmnmet) är vanligast
vid metallurgiska ugnar.

Eldora'do, sp., "den gyllene",

under 1500-t. benämning på en
sagohövding i det då ännu out-

forskade inre Syd-Amerika och
sedan på dennes fantastiskt guld-

rika land. Sedan detta förgäves
efterforskats, blev E. beteckning
för ett lyckligt fantasiland.

Eldprov, se Ordalie r.

Eldrör, den del av ett eldva-

pen, uti vilken den drivande kraf-

ten utvecklas och projektilen er-

håller sin utgångsriktning samt
(vid refflade eldrör) rotation. —
Eldrörsrekyl, se Lavet-
ta ge.

Eldsalamander, se S a 1 a -

mandridae.
Eldsberga, socken i Hall. 1.,

jämte Tönnersjö pastorat i Göte-
^

borgs stift. 1,490 inv. — E. har
en av Hallands bäst bibehållna

medeltidskyrkor.

Eldslandet, sp. Tie'rra del

Fue'go, ögrupp s. om Syd-

Amerikas fastland, varifrån den i

skiljes genom Magalhäes' sund.

Utom huvudön, kallad E., mär-
kas i n.v. de stora öarna Santa
Inés och Clarence, i s. Navarino
och Hoste på andra sidan Beagle-

kanalen samt ett stort antal

mindre öar. Till E. räknas även

Statenön i Atlanten. Sydligast

Ord, som ej återfiniuis imder E, torde sökas under Ä.
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ligger den lilla ön Horn (Kap
Horn), en hög klippholme, Ame-
rikas sydligaste pimkt. Geogra-

fiskt är E. en direkt fortsättning

av Syd-Amerikas fastland. An-
dernas bergsystem, som i n.v. når
Magalhäes' sund, fortsätter ge-

nom E. (efter avböjning mot ö.)

och har här toppar på ända till

2,000 m:8 höjd. N. ooh ö. om
dessa berg utbreder sig ett vid-

sträckt platåland av samma na-

tur som Patagoniens slätter.

Största flod är Rio Grande, myn-
nande i Atlanten; den största

sjön, Lago Fagnano, avflyter åt

v. till Magalhäes' sund. Klimatet
är regnigt och kallt; medeltemp.
är varmaste månaden (jan.) c:a

+ 11% kallaste (juli) c:a + 1*.

Stora skogar bildas av bokar
[Hothofa'gus) , på bergens nord-

sida lövfällande, i s. och v. stän-

digt gröna. Berglandet täckes i v.

av ett delvis sammanhängande
täcke av glaciärer, som- i dal-

gångarna på västsidan nå ända
ned till havet. — Den viktigaste

näringen på E. är fårskötsel, vil-

ken av inflyttade kolonister

idkas företrädesvis på slättlandet

i n. och ö. samt längs Beagle-

kanalens nordkust. — E. bebod-
des ursprungligen av indianer,

tillhörande olika stammar; ona,

vilka äro rätt resliga och besläk-

tade med patagonierna, utgöra
numera huvuddelen av de till ett

par hundra uppgående indianer-

na. Sitt namn har E. fått på
grund av de många eldar, som
vildarna nattetid tände vid euro-

péernas första besök. E. upptäck-
tes av Magalhäes 1520. Politiskt

är E. delat mellan Chile, som
äger samtliga mindre öar samt
v. delen av huvudön, och Argen-
tina, som äger huvudöns ö. del

jämte Statenön. Huvudort inom
det argentinska territoriet är

Ushuaia vid Beaglekanalen. Ers
hela areal uppgår till c:a 74,000
kvkm.

Eldsläckning, se Brand-
väsen sp. 489.

Eldspruta (ty. Flammemoer-
fer)f en för krigsbruk avsedd
apparat, medelst vilken en eld-

fängd vätska utpressas genom en

slang med munstycke i en stråle

på 15—50 m:s längd, allt efter

apparatens storlek. Värmegraden
på den antända vätskan är van-

ligen 1,000—1,500° C. E. använ-
des huvudsakligen under världs-

krigets ställningskrig i strider om
skyttevärn och skyddsrmn samt
bebyggda orter.

Eldsprutande berg, se Vul-
kaner.

Eldstad. Spår av E. äro kända
redan från Europas äldsta sten-

ålder. I de franska grottboplat-

serna har man funnit primitiva
E. i form av en på marken lagd

bädd av stenar. En dylik eller en
grop utgör än i dag den huvud-
sakliga E. hos de vilda folken.

Inom den klassiska kultur-

världen var en öppen härd på en
över golvet upphöjd eldpall den
vanliga E. En dylik anordning
danade medelpunkten i det tro-

janska huset (jfr Bostad). I

Europa ha senare olika typer

avlöst varandra. Utvecklingen
har varit tämligen enhetlig, och
vi kunna därför inskränka oss

till att betrakta förhållandena i

vårt eget land. — Från förhisto-

risk tid äro E. kända, t. ex. i

form av en rundad stensättning

på golvet i en bohuslänsk sten-

åldershydda. Under utvecklingens

gång höjes härden från marken
och förlägges på en eldpaU, en-

bart uppbyggd av stenar eller

sammanhållen medelst ett ram-
verk av knutade stockar. De is-

ländska sagorna omtala "lång-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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v. öppen spis från Transtrand, Dalarna. (Nord, mus.) — T. h. öppen spis
med bakugnskomplex och sättugn av järn. Blekingestugan, Skansen.

eldar", d. v. s. långa och smala
eldpallar. Härden (ärilen) låg
alltid i rummets mitt, och röken
sökte sig ut genom en öppning i

taket. Gammal form och plats

har härden bevarat i våra fäbod-
vallars eldhus, där E. i regel ut-

göres av några stenar i krets på
golvets mitt. — Nästa steg i ut-

vecklingen var, att den öppna
härden flyttades till ett hörn och

fick rökgång, som ledde röken
direkt ut. I vissa trakter av Nor-
den skedde detta redan under
tidig medeltid, i andra långt se-

nare. Ä den svenska landsbygden
har donna typ varit allmän till

Modell av eldhus trån Jämtland.
mus.

)

(Nord.

inemot 1800-t:s slut. I regel var
den där kombinerad med bakugn.
Denna var urspr. placerad i ett

särskilt hus, bagarstuga 1. ste-

karhus. Ugnen, en valvformigt
överbyggd härd, har hos oss en

inhemsk utveckling och förekom-
mer tidigt utan rökgång ss.

värmekälla i stugan, t. ex. i

de norska rökugnsstugorna och

det finska pörtet (ännu på
Linnés tid funnos i Skåne lik-

nande stugor). — I städerna och

hos herremännen inkommo i rask

följd främmande typer, som så

småningom spredos även bland
allmogen. I slott och herrgår-

dar uppträdde tidigt den — van-
ligen mitt på en vägg belägna —
öppna spisen med en vertikal om-
ramning, oftast av eten. I Vasa-

tidens slott finnas vackra prov

på dylika öppna spisar med re-

nässansformer. — I Syd-Tysk-

land uppkom under medeltiden

seden att i ugnens väggar inmura
lerkärl, varigenom värmen bättre

bevarades, och härur utvecklades

den verkliga kakelugnen (se d.

o.). Denna uppträdde hos oss

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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Spis i Kungsmaket i Kalmar slott

(1657).

först under 1500-t., men av all-

mogen upptogs den i allm. först

mot 1800-t:s slut. — En annan
ugnstyp var järnugnen, en kubisk
låda av gjutjärnsMllar. I regel

ägde den karaktären av sättugn,

d. v. s. det eldades icke i den,

utan den matades med glöd från

köksspisen. Typens huvudsakliga
utbredningsområde hos oss är

Syd-Sverige, och hos allmogen
där har den förekommit ända in

i vår tid. En icke ringa inhemsk
tillverkning av järnugnar bedrevs
fr, o. m. 1600-t., i synnerhet vid

småländska järnbriik. I våra
västsvenska landskap förekomma
även talrika, i Norge tillverkade

järnugnar, som äro verkliga E.

(vindugnar). Järnugnarna ha i

regel en präktig dekorativ ut-

styrsel. — I våra tider ha mo-
derna, mera ekonomiska spis- och

ugnsformer i stort antal kon-

struerats, t. ex. järnkaminer och
järnspisar. I samband med nya
typer av bränsle, gas och elektri-

citet ha därför avsedda spistyper

framträtt. Kakelugnarna som
rumseldstäder ha ganska allmänt
fått vika för en för hela bostaden
eller huset gemensam E. (se

Uppvärmning).
Eldsättning 1. tillmak-

n i n g, gammal bergbrytnings-

metod, som tillgick så, att berget

upphettades med vedbrasor, var-

vid det blev så skört, att det

efter avsvalningen med lätthet

kunde brytas. Metoden gav gott

utbyte, om berget var fast och
sprickfritt, ss. i Sala. E. ägde
rum på lördagseftermiddagen

;

på måndagen kunde brytningen
börja och fortgick sedan veckan
igenom. E. begagnades långt in

på 1800-1, i gruvor, som ägde god
tillgång på ved.

Eldverkan, verkan av eld från

olika slag av vapen. E. belyses

bäst av orsakerna till stridsför-

lusterna. Under 1870—71 års

krig föranledde infanterielden

omkr. 90 % av förlusterna, ar-

tillerielden 8 % och andra orsa-

ker 2 %. Motsvarande siffror

under rysk-japanska kriget voro

83, 16, resp. 1 %. Under världs-

kriget voro — enligt statistik av
franska sjukvårdsväsendet 1917
och 1918 — 13,3 %av förlusterna

orsakade av kulor från kulspru-

tor och handvapen, 56 % av ar-

tilleriprojektiler, 8,5 % av hand-
granater och 23,2 % av andra
orsaker.

Eldyta, den yta, genom vilken

värmen övergår från rökgaserna i

eldstad och rökkanaler till det

föremål, som skall uppvärmas.

E'lea, lat. Ye'lia, grekisk

koloni i s. Italien, s.ö. om Paes-
tum, anlagd omkr. 540 f. Kr. Jfr

E 1 6 a t e r.

Elea'le, moabitisk stad i Öst-

Jordanlandet, ungefär 3 km. n.

om Hesbon, tillsammans med vil-

ken den städse omtalas; nu en

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under
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Ingång till grottempel pä Elefanta.

by a 1 - A 1, med ruiner, mestadels
från bysantinsk tid.

Elea'sar, i G. T. namn på flera

personer, av vilka den mest fram-
trädande är en av Arons söner,

vilken enl. Prästkodex skulle ha
varit sin faders efterföljare i

översteprästämbetet (4 Mos. 20:
25 ff.) och genom sin son Pinehas
stamfader för sadokidernas präst-

släkt (4 Mos. 25: 10 ff.; jfr 1

Krön. 6: 4 ff.).

Elea'ter, grekisk filosofskola,

grundad i Elea (se d o.) på 500-t.

f. Kr. av Xenofanes. Dess övriga
representanter voro Parmenides,
Zenon och Melissos. Se F ö r s o -

kratisk filosofi.
EIe'ctus (lat., vald) benäm-

nes inom romerska kyrkan bisko-

pen, innan han blivit invigd till

sitt ämbete.

Elefa'nta, ö utanför Bombay,
Indien, berömd för sina rikt

skulpturprydda grottempel. ön
erhöll sitt namn av portugiserna

på grund av en i klippan uthug-
gen kolossal elefant, 1864 flyttad

till Bombay.

Elefantdjur, ProhoscVdea, en
underordn. Hovdjur. Nu le-

vande E., elefanterna, äro

de största, nu existerande land-

djuren. Den gråaktiga, utom i

svansspetsen ytterst sparsamt
hårklädda kroppen bäres av pelar-

lika ben med små, nagellika hovar

på de med hud förenade fem tår-

na; fotsulorna äro runda samt
mycket tjocka, varför endast tå-

spetsarna nå marken. E. äro paas-

gångare. Det korta, genom hålig-

heter i kraniets tak höga huvu-
det bär små ögon, stora öron
samt en muskulös, rörlig, känslig
snabel, bildad av den förlängda
näsan och överläppen. Hjärnhå-
ligheten är relativt liten. Kind-
tänderna bestå av tvärställda, av
cement (se Tänder) skilda

skivor av tandben, överdragna
med emalj. I varje käkhalva
finns vanl. blott en fungerande
kindtand, vilken efter avnötning
förtranges av en ny, framväxande
bakom den äldre; inalles äga sex

dylika tandömsningar rum. Hörn-
tänder saknas. Av framtänder
finns blott ett par, de i överkä-

ken sittande, hos hanen starkast

utvecklade betarna, vilka bestå

av tandben (elfenben, se d. o.)

samt ha öppna rötter, varför de

tillväxa under hela livet; de an-

vändas som vapen, till uppgrä-
vande av rötter m. m. Honan,
som går dräktig era 20 månader

Indisk elefant 1 arbete.

Ord, som ej Återfinnas under £, torde sökas under Ä.
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och var g&ng föder blott en unge,

bär två spenar mellan frambenen.

Av sinnena äro hörsel, lukt och

känsel bäst utvecklade. E. äro in-

telligenta samt fridsamma, om de

ej retas 1. såras. Födan, som föres

till munnen medelst snabeln, ut-

göres av löv, kvistar, gräs, rötter

m. m.; vatten uppsuges i snabeln

ooh insprutas i munnen. E. leva

i hjordar i vattenrika områden,
särskilt i skogar men även på
savanner och i bergstrakter. De
kunna uppnå en ålder av 150 år.

E. tämjas, i våra dagar dock blott

den indiska arten, och användas
som drag- och lastdjur, även i

krig (särskilt förr) och på jakt.

De sällsynta Ijusfärgade, s. k.

vita, elefanterna hållas på sina

ställen heliga. E. jagas för

elfenbenet, här och där även för

köttet. Två nu levande arter.

Afrikanska elefanten,
E'lephas africa'nus, når en längd

från snabel- till svanssp^ts av 8

m. och en skulderhöjd av inemot

3,5 m. öronen sträcka sig ända
ned på skulderbladen. I snabelns

spets finnas två läppformade ut-

skott. De främre extremiteterna

bära vardera 5, de bakre 3 hovar.

Betarna äro 2—2,5 m. långa, med
en vikt av 30—90 kg.; den euro-

peiska marknadens mesta elfen-

ben fås av denna art. Den är nu-

mera till stor del utrotad och

träffas endast mellan Tsadsjöns
^^--Vvw,

Mammut. Fransk grottristnios
äldre stenåldern.

från

Mammut. Rekonstruktion.

och Ngamisjöns breddgrader.
Indiska elefanten, Ele-

phas ma'ximus (1. i'ndicus), skil-

jer sig från föreg. bl. a. genom
sin mindre kroppsstorlek, sina

mindre öron, förekomsten av två
framåtvälvda knölar på hjässan,
ett fingerlikt utskott i snabel-

spetsen och 4 hovar på vardera
av de bakre extremiteterna. Be-
tarna, vilka vanl. saknas hos ho-

norna, stundom även hos hanar-
na, äro blott 1,6 m. i längd, med
en vikt av 20 kg. E. förekommer
på s.ö. Asiens fastland, Ceylon,
Sumatra samt (ev. införd) på
Borneo. — Paleont. Av utdöda
Elephas-SLTter är den för liv i

kallare områden anpassade
mammuten, Elephas primi-
ge'nius, bäst känd, på grund av
fynd av stundom hela, väl bibe-

hållna lik, infrusna i Sibiriens

s. k. stenis, frusen jord från is-

tiden. Levde under pleistocen tid

antagligen i hela n. Europa och
Asien samtidigt med de äldsta

stenåldersfolken. Bilder av mam-
mut från denna tid ha anträffats

på klippväggar. Tätt långhårig,

brun. Betarna ha bakåtvridna
spetsar och användas som s. k.

fossilt elfenben. Elephas meridio-

na'lis var det största landdägg-

djur, som någonsin levat. Höjd
c:a 5 m. Slutet av Europas
tertiär. E. anses härstamma från

Ord, lom ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Moeritherium. Rekonstruktion.

Moerithe'riumy en tapirlik form
(Egyptens eocen), som gav upp-
hov till former sådana som
Palaeoma'stodon, oligocen, och de
egentliga, allt mer elefantlika

mastodonterna (t. ex.

Ma'stodon, Ste'godon), som un-

der mio- och pliocen tid utbredde
sig över alla världsdelar utom
Australien. Endast en art kvar-

levde till pleistocen tid i Amerika
och var sannolikt samtidig med
de första människorna där. Släk-

tet Elephas uppstod under pliocen

tid och utbredde sig från sitt ut-

vecklingscentrum, Indien, till

Europa, Asien, Afrika och Ame-
rika.

Elefantfasis, se Elephan-
t i a s i s.

Elefanti'ne, ö i Nilen vid As-
suan, bekant för sin vattenstånds-

mätare, å vilken Nilens vatten-

stånd avlästs sedan romartiden,

samt sin ruinstad med lämningar
efter tempel från "nya riket".

Elefantlus, se A c a j o u -

trädet.
Elefantnäbbmöss, se S n a -

b e 1 m ö s s.

Elefantorden, urspr. ett

danskt religiöst sällskap, instif-

tat 1464. Se Ordnar.
Elefantsköldpaddor, se Cryp-

t o d i r a.

Elega'ns, fr., prydlighet, smak-
fullhet (i uppträdandet). —
E 1 e g a'n t, fin, smakfull; sprätt.

Elegi' (grek. elegei'a, av e'le-

gos, klagosång), en av distika (se

Distikon) bestående dikt. E.
uppstod i Grekland hos jonerna
omkr. 700 f. Kr.; dess innehåll
kunde vara erotiskt (hos Mim-
nermos), politiskt (hos Tyrtaios,
Solon och Teognis) 1. filosofiskt

(hos Xenofanes). Under den alex-

andrinska perioden upplevde E.

en ny blomstring med skalder som
Kallimakos, vars form blev

mönster för romerska skalder
som Catullus, TibuUus, Proper-
tius och Ovidius. Medan i den
antika E. innehållet skiftar, är

den moderna E. uttryck för en
sorgsen, vemodig stämning (t. ex.

Malmströms Angelika) . — E 1 e'-

g i s k, sorgsen, vemodig.

Elektio'n (lat. eWctio, urval).

1. Vid förädling av husdjur och
kulturväxter urval av de bästa
individerna. — 2. Växters urval

av det bästa näringsämnet ur en
blandning av flera. — E 1 e k -

t i' v, val-, utväljande. — E 1 e' k-

t o r, väljare, valman, som vid

medelbart valsätt utövar rösträtt

för primärförsamlingen. Se
Kyrkomöte, Riksdags-
mannaval och Val.

Ele'ktra, se Orestes-
sagan.

EIektricite't (av grek. e'lek-

tron, se d. o.). Om t. ex. en

lackstång gnides mot ett stycke

tyg och omedelbart därefter när-

mas intill lätta 1. lättrörliga

kroppar, ss. papperslappar o. d.,

dragas dessa till lackstycket. Det-

ta säges ha blivit elektriskt,
och orsaken till fenomenet kallas

elektricitet. På samma sätt

som lack förhålla sig många
andra ämnen, ss. glas, ebonit,

harts, bärnsten m. fl. Beröres ett

elektriskt laddat metallstycke

med ett annat metallstycke 1.

med ett finger, förlorar det ome-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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delbart sin E., vilken ledes bort.

Om däremot en elektriskt laddad
lackstång beröres, förlorar den

sin E. endast på- det ställe, där

beröringen skett. Man skiljer där-

för mellan ledare (t. ex. me-
taller, människokroppen, jorden)

och oledare 1. isolatorer
(t. ex. glas, ebonit, luft). I själva

verket finnes dock intet ämne,
som är fullständigt oledande. —
1734 upptäckte Dufay, att

det finnes två slag av E.,

vilka han efter de ämnen, som
vid gnidning alstrade de olika

slagen, kallade glas- och
hartselektricitet. Nu-
mera talar man i stället om
positiv och negativ E.

Kroppar, laddade med samma
slags E., repellera varandra;
kroppar, laddade med olika slags

E., attrahera varandra. — Den
E., som erhålles genom gnidning
av olika ämnen, kallas frik-
tionselektricitet 1. sta-
tisk E. (se Elektricitets-
maskiner och E 1 e k t r o -

s t a t i k) . E. kan även fram-

ställas med galvaniska element
1. dynamomaskiner. E., alstrad av
element kallas ofta galvanisk
E. Såväl med element som med
dynamomaskiner erhålles ström-

mande 1. dynamisk E. Någon
egentlig skillnad mellan dyna-
misk och statisk E. existerar ej.

— Många försök ha gjorts att

förklara de elektriska företeel-

serna. Franklin framställde

1756 den s. k. unitariska
teorin, enligt vilken alla krop-

par äro fullständigt genom-
trängda av E. ökas en kropps E.

över det normala, blir den posi-

tivt laddad, minskas E., blir den
negativt laddad. S y m m e r an-

såg däremot att positiv och nega-

tiv E. voro två skilda s. k. elek-

triska fluida (den dualis-

tiska teorin). Enligt Fara-
d a y och Maxwell är det vä-

sentliga i elektriska företeelser

de elektriska och magnetiska fält,

som uppstå omkring en elektriskt

laddad kropp och som stå i ome-
delbart växelförhållande till var-

andra. Maxwells teori är rent

matematisk men har bekräftats
experimentellt av Hertz m. fl.

Genom Lorentz m. fl. infördes

begreppet elektricitetsatomer,

vilka uppfattas såsom Ers bära-
re. Enligt elektronteorin
finnes i en elektriskt laddad
ledare ett antal fritt rörliga

(negativa) elektroner, som av-

skilts från atomerna (se Atom
sp. 830). Dessa elektroner äro

laddade med samma sorts E. och

sträva därför att spridas från

varandra så långt som möjligt,

d. v. s. till ledarens yta. Det inre

av ledaren är oelektriskt, vilket

kan visas experimentellt. I ole-

dande ämnen äro elektronernas

rörelser obetydliga. Isolering av

en laddad ledare hindrar där-

för elektronernas spridning från

ledaren. Är antalet fria elek-

troner stort, blir ledaren negativ
i förhållande till en aiman ledare,

i vilken elektronantalet är mind-
re 1. antalet positiva, ej rörliga

atomrester är övervägande. Sät-

tes en negativt laddad metallkula
i förbindelse med en positivt lad-

dad dylik, sprida sig den förras

elektroner ögonblickligen ut över

den senare, d. v. s. en elektrisk

ström uppstår. Mellan kulorna
fördelas E., så att deras resp.

elektricitetsmängder förhålla sig

som radierna i kulorna (1. som
kulornas kapaciteter). Elektrici-

tetsmängden (elektronantalet)

per ytenhet är däremot omvänt
proportionell mot radierna. Är
en laddad ledare försedd med
en utskjutande spets (som kan

Ord, gom ej iterfinnas under E, torde sökas under ä.
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Tig. 1. Friktionsmaskin.

uppfattas som en kula med myc-
ket liten radie), blir därför elek-

tronernas antal per ytenhet
störst i själva spetsen. Ju tätare

elektronerna ligga, dess större är
den kraft, med vilken de stötas

från varandra. Denna kraft kan
t. o. m. bli så stor, att den kan
övervinna den omgivande, oledan-
de luftens motstånd mot elektro-

nemas spridning. Elektroner
strömma då ut från spetsen och
över på luftpartiklarna, som
själva bli laddade och stötas bort

från spetsen. Den luftström, som
därvid uppstår, kallas elek-
trisk vind. Sättes en laddad
kropp i ledande förbindelse med
jorden, spridas elektronerna övei

en mycket stor yta; man säger

då att E. letts ned i jorden.

Se Luftelektricitet, Piezo-
elektricitet, Termoelek-
tricitet, Induktion, In-
fluens och Potential.

Elektricitetsato'mer, se

Elektroner.
Elektricitetsmaskiner, appa-

rater för framställning av statisk

elektricitet. E. äro av två slag:

friktions- och influens-
maskiner. En enkel friktions-

maskin är avbildad å fig. 1. Sät-

tes glasskivan 8 i rotation, lad-

das den med positiv elektricitet

genom gnidning mot två läder-

kuddar, det 8. k. rivtyget R.

På rivtyget är en metallkula
K fästad. R och K bliva nega-

tivt laddade. Glasskivans ladd-

ning upptages av två metall-

ringar É, på insidan försedda

med fina metalltaggar, och föres

till metallkulan C, den s. k. k o n-

duktorn. C och R äro fastsatta

på glasstavar och alltså isole-

rade. En stor, positiv elektrici-

tetsmängd erhålles i konduk-
torn, om rivtyget sättes i ledande

förbindelse med jorden. — In-

fluensmaskinerna äro mera effek-

tiva. En mycket använd typ

är Wimshurstmaskinen
(fig. 2). Den består av två in-

till varandra fastsatta och i

motsatta riktningar vridbara

glasskivor. På utsidorna av dessa

finnas ett antal smala belägg-

ningar av stanniol. Om en av
dessa beläggningar laddas med
elektricitet och skivorna därefter

SSSSL,

Fig. 2. Wimshurstmaskin.

Ord, som ej återfinnas imder £, torde sökas under
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sättas i rörelse, uppstår genom
influens mellan de båda sidornas

stanniolbeläggningar en allt stör-

re elektricitetsmängd, som upp-
tages av metallkammar och upp-
lagras i tvenne laddflaskor. Mel-

lan laddfläskornas metallarmar
bildas en följd av elektriska gnis-

tor. Genom vissa förändringar,

bl. a. genom att man ersatt de
båda glasskivorna med flera ebo-

nitskivor, ha maskiner erhållits,

som förmå giva en högspännings-
ström, tillräckligt stark att t. ex.

användas till Röntgenrör. Jfr
Elektrofor.

Elektricitetsmängd, se Elek-
tricitet och Elektriska
måttsenheter.

Elektricitetsmätare, se E 1 e k-

triska mätinstrument.
Elektricitetsverk, gängse be-

nämning på elektrisk kraft-
station (se d. o.) för distribu-

tion inom ett tätt bebyggt om-
råde, t. ex. en stad, 1. ett fabriks-

område. Oftast innefattar benäm-
ningen även tillhörande distribu-

tionsnät och är att fatta mindre
som en teknisk än som en ekono-
misk enhet, ingående i en kom-
muns aflfärsdrivande verk. Själva
stationen förlades förr gärna
centralt för att distributionskost-

naderna skulle kunna hållas låga,

och byggnadernas arkitektoniska
utformning blev därvid ofta före-

mål för arkitekternas intresse.

Sedan man numera funnit, att det

är billigare att transportera elek-

trisk kraft än bränsle, förläggas

vanligen även ångdrivna E. i ut-

kanten av den ort, de betjäna;
dock finnas i större städer vanli-

gen utom central- (huvud-)
stationen ett antal centralt

belägna understatiorier, i

vilka strömmen omformas till en
spänning, som lämpar sig för

distribution, ev. även till annan

Stockholms elektricitetsverks Brunke-
bergstation, uppförd 1892 av Ferd. Bo-

berg.

strömart (från växelström till

likström). Likströmmen är i all-

mänhet lämpligast för E., på
grund av möjligheten att genom
användande av ackumulatorbat-
teri (se d. o.) utjämna den
starkt varierande belastningen.

Ele'ktriker, person, som ve-

tenskapligt studerar elektriska

företeelser 1. som är tekniskt ut-

bildad att handskas med elek-

triska anordningar.

Elektrise'ra, ladda med elek-

tricitet.

Elektriska installationer kal-

las de delar av ledningsnätet, som
distribuera den elektriska ener-

gin till konsumenternas förbruk-

ningsapparater (lampor, motorer
o. d.). I städer och andra tätt

bebyggda orter distribueras ström-
men i kablar, nedlagda i marken,
och från dessa ingå servisledning-

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas under Ä.



855 Elektriska isolationsämnen 856

ar i husen. Nära ledningens infö-

ring genom muren anbringas en

huvudsäkring jämte en huvudför-

delningstavla, från vilken ett an-

tal stigare gä upp genom huset.

Frän stigarna gä förgreningar

till konsumenterna, som vanligen

ba var sin mätare. Denna an-

bringas jämte strömbrytare pä en

fördelningstavla
(
gruppcentral

)

,

varifrån till förbrukningsappara-

terna utgå gruppledningar med
var sin säkring. — Ledningarna
kunna vara dels blanka, upplagda

pä isolatorer, dels (och vanligast)

isolerade. Vid förläggning pä iso-

latorer utomhus begagnas stund-

om mönjeisolerad ledning,

bestående av härddragen koppar-

träd, omspunnen med impregne-

rat papper och omflätad med
bomullsgarn, varjämte isolering-

en impregnerats med mönja och

paraffinerats. Inomhus begagnas
ledningar, isolerade med vulkani-

serat gummi. Skall ledningen

uppläggas pä isolatorer, användes
ofta svartvaximpregne-
r a d ledning, bestående av mas-
siv 1. mängträdig ledare med
gummiisolation, som omlindats

med gummerat bomullsband och

sedan vulkaniserats, varefter den
omflätats med bomull, hampa,
jute o. d., som genomdränkts med
svart impregneringsmassa. FÖr-

lägges ledningen i isoleringsrör,

användas s. k. rörledningar,

d. v. s. mängtrådiga, vulkanise-

rade ledningar, som läggas till-

sammans 1. hopkablas och sedan

förses med gemensam omflätning,

som impregneras och talkas. För-

lägges ledningen pä porslins-

knoppar, begagnas hopkablade en-

kelledningar, som var för sig om-

flätas med glansgarn, silke 1.

bomull. Rörmantlad ledning

utgöres av vulkaniserad ledning,

som omspinnes med papper och

inkapslas i tunna metallrör
(Bergmannrör, kuhloledning).
Pansarledning utgöres av
svartvaximpregnerad ledning,

omflätad med galvaniserad järn-

träd. Blykabel består av
gummiisolerade mängtrådiga le-

dare, som lindats med gummerat
bomullsband och ompressats med
en blymantel, som dessutom kan
armeras. Förläggas ledningarna i

isoleringsrör, ske avgreningarna
i särskilda dosor. — Till E.

höra vidare strömbrytare
(se d. o.), vid belysningsinstalla-

tioner dosströmbrytare. — Appa-
raterna (lampor, värmeappara-
ter, smärre motorer o. d.) in-

kopplas i nätet med kontak-
ter. Till taklampors inkoppling

begagnas kronkontakter, eljest

väggkontakter. Kontakterna, som
göras av porslin, bestå av en till

nätet ansluten del, innehållande

kontakthylsor, och en till arma-
turen ansluten del med kontakt-

stift, som instickas i hylsorna. —
Se även Elektriska säker-
hetsapparater.

Elektriska isolationsämnen,
ämnen, oledande för elektrisk

ström, användas för att åtskilja

(isolera) strömförande delar frän

andra dylika 1. frän jorden.

G 1 i m m e r tål hög temperatur
och användes bl. a. i värmeappa-
rater. M i k a n i t användes i

elektriska maskiner ; marmor
brukas till instrument- och för-

delningstavlor ; asbest till iso-

lation av ledare, utsatta för hög
temperatur. Porslin användes
i stor utsträckning vid elektriska

installationer. Trä är i torrt

tillstånd god isolator, papper
likaså, i synnerhet om det är

impregnerat med schellack, och

användes bl. a. i kablar och

till isolering av tråd i elek-

triska maskiner. Till sistnämnda

Ord, som ej återfmnas under E, torde sökas under Ä.
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ändamål är dock bomull van-

ligare. Silke är bättre isole-

rande än bomull men dyrare och

användes i främsta rummet, där

man vill Rpara pa utrymmet,
t. ex. i mätinstrument. K a u t -

sjuk användes ofta till isole-

ring av ledningstråd och kablar,

stundom vulkaniserad, men får i

så fall ej komma i direkt berö-

ring med koppartråden, som för-

atöres av svavlet i kautsjuken.
Till isoleringsmaterial närmast
kopparen användes impregnerad
bomull 1. rent paragummi.

Elektriska järnvägar, elek-

triska banor av större längd
och belastade med jämförelsevis

tung trafik, började komma i

bruk under 1890-t. Med avseende

på den strömart, som användes,
skiljes mellan likströms-, enfas-

och trefassystemet. Likströms-
systemet är äldst och har ut-

vecklats ur den elektriska spår-

vägsdriften. Vid järnvägsdrift

använder man dock högre spän-

ning: 1,000—1,200 volt torde

vara det vanligaste, men även
3,000 volt förekommer. INIan an-

vänder seriemotorer, kopplade
två och två i serie, så att varje
motor arbetar med halv nätspän-
ning. Vid de förr brukliga, rela-

tivt låga spänningarna blev den
behövliga strömstyrkan så stor,

att luftledningar ej kunde an-

vändas. Man brukade då i stäl-

let "systemet med tredje skena",
varvid strömmens tilledning

skedde i en från marken iso-

lerad skena och återledningen
i de vanliga skenorna. — E n f a s-

systemet har huvudsakligen
utvecklats i Tyskland, Schweiz
och Sverige. De vid denna drift

använda motorerna äro serie-kom-

mutatormotorer. Växelströms-
spänningen i kontaktledningar-
na är oftast ganska hög (10,000

Diesel-elektrisk motorvagn. (Hälsing-
borg—Hässleholms järnväg.)

—20,000 volt) men nedsättes

i transformatorer på lokomotivet
till 250 å 750 volt. Likströms-
systemets underlägsenhet i för-

hållande till enfassystemet beror

förutom på den lägre kontakt-
linjespänningen, vilken avsevärt
fördyrar ledningarna, även på
den oekonomiska igångsättningen
av motorerna. Enfasmotorernas
startning och hastighetsreglering

sker däremot praktiskt taget för-

lustfritt genom inkoppling av

olika uttag å transformatorn.

Enfasmotorer med transforma-

torer ställa sig dock något dy-

rare i inköp än likströmsmotorer.

Vid tidigare motorkonstruktio-

ner erhöllos starka övertoner i

motorströmmen, varigenom stör-

ningar å svagströmsledningar
uppkommo. Numera har man
lyckats att med relativt enkla

anordningar göra växelströms-

banor nästan lika störningsfria

som likströmsbanor. — Trefas-
systemet har företrädesvis

utvecklats i Tyskland, Italien och

Schweiz. Det kräver tre ledning-

ar, varav åtminstone två luftled-

ningar, vilkas upphängning er-

bjuder stora svårigheter. Moto-
rerna äro asynkrona, enkla och

billiga men i viss grad besvärliga

att starta. — Utom dessa typer

av E. finnas sådana med kraft-

källan inom lokomotiv 1. motor-

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas under ä.
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Malmtåg å Riksgränsbanan.

vagn. Hit höra ackumula-
tordrivna vagnar samt
di e 8 e 1 el ek t r i s k a vag-
nar. De senare innehålla en
dieselmotordriven likströmsgene-
rator, som lämnar ström till

eeriemotorerna. Dylika, till kon-
struktion och utförande helt

svenska motorvagnar av A. S.

E. Ars tillverkning, försedda
med speciella motorer från a. b.

Atlas Diesel, föras sedan 1913 i

marknaden av Diesel-Elektriska
Vagn a. b., Västerås. Avsedda för

lättare och medeltung persontra-
fik, äro de billigare i drift än
lokomotiv av något annat system
och lika driftsäkra som ång-
lokomotiven. — E. i Sverige. Hit-

tills finnas blott ett fåtal E.

Likströmsdrivna järnvägar äro:

Djursholmsbanan (elektrif. se-

dan 1895), Hälsingborg—Råå

—

Ramlösa järnväg (elektrif. 1906),

och Stockholm—Saltsjöns järn-

väg (elektrif. 1912—13). Vid des-

sa användas motorvagnar med
förarehytt och passagerareplat-

ser. Enfasdrift förekommer vid

Mellersta Östergötlands järnväg.

Nordmark—Klarälvens järnväg,

B järred—Lund—Harlösa järn-

väg (mellan Bjärred och Lund)

och a statsbanelinjen Luleå

—

Riksgränsen. Statens järnvägars

första försök med elektrisk drift

utfördes å ett par korta ban-

sträckor vid Stockhohn 1902—09.
På grundval av dessa försök be-

slöt riksdagen 1910 elektrifiering

av linjen Kiruna—Riksgränäen,

som då hade den starkaste regel-

bundna trafiken av alla stats-

banelinjer. Nämnda handel är

sedan 1915 trafikerad av uteslu-

tande elektriskt drivna tåg, och
numera är hela sträckan Svartön
—Riksgränsen elektrifierad. Den
elektriska energin levereras av
Porjus' kraftverk i form av 15

perioders enfas växelström av

80,000 volts spänning. I transfor-

matorstationer utmed järnvägs-

linjen nedtransformeras strömmen

till kontaktledningens spänning,

16,000 volt. F. n. finnas 45 loko-

motiv i drift, av vilka följande

typer äro de viktigaste: Snäll-

tågslok: 2—B—2, vikt 90 ton,

1,000 HK, dragkraft 8 ton, has-

tighet 100 km. per t.; 2—B +
B—2, 128 ton, 2,200 HK, 16 ton,

100 km. per t. Mahntågslok

:

1_C + C—1, vikt 130—140 ton,

1,700 HK, dragkraft 22—24 ton,

hastighet 60 km. per t.j O—D

—

Ord, som ej åiterfiimas under E, torde sökas under Ä.
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0, 69 ton, 1,100 HK, 16 ton, 60

km. per t. Elektrifieringen är

verkställd av A. S. E. A. till-

sammans med den tyska firman
Siemens-Schuckert. 1923 påbör-

jades elektrifiering av statsbane-

linjen Stockholm—Göteborg.

Elektriska kok- och värme-
apparater. Värmeverkan i E.
astadkommes genom det ström-
värme, som bildas, dä den elek-

triska strömmen passerar de
motstånd, som äro inbyggda i

apparaterna. Motståndstråden är
s. k. nikromtråd, framställd av
nickel, krom och järn, och kan
antingen invävas i asbest, lindas
kring glimmer- 1. mikanitplattor,
kring cylindrar av chamotte 1.

fritt uppspännas i spiralform.
Ett dylikt motståndselement, be-

stående av tråd, lindad kring
glimmerplattor, inbygges i stryk-

järn, kokapparater o. d. och iso-

leras från apparaten med asbest
1. glimmer. På kokapparater
kunna elementen inmonteras så-

väl i bottnen som i sidorna 1. på
båda ställena och kunna ofta
kopplas såväl i serie som paral-
lellt, ifall man åsyftar varmhåll-
ning, resp. uppkokning. Appara-
terna förses då med tre kontakt-
stift. Brödroster, cigarrtändare
o. d. apparater äro så byggda,
att värmen från motståndsspira-
lerna överföres genom strålning,
ej genom ledning som i de förut
beskrivna apparaterna. — Mera
komplicerade äro verkliga elek-

triska kokspisar. De kunna vara
värmeackumulerande, i

vilket fall strömvärmet upptages
av vatten 1. gjutjärn, som sedan
meddelar värmet till kokkärlen i

spisen, 1. icke ackumule-
rande, i vilka strömvärmet an-

vändes direkt till matlagningen.
Den förra typen, vars byggnad
är mest komplicerad, användes

där man vill undvika alltför

stark belastning på ledningsnätet.
— Elektriska ångpan-
nor, se Ångpanna.

Elektriska ledare, ämnen, ge-

nom vilka elektrisk ström kan
framgå. Till E. a/v första ord-

ningen räknas ämnen, som leda

strömmen utan att undergå ke-

misk förändring (fasta och fly-

tande metaller, metallglänsande
mineral samt kol i olika modifika-
tioner, dock ej diamant). Till E.

av andra ordningen räknas äm-
nen, som leda strömmen under
samtidig kemisk förändring
(elektrolys, se d. o.). Hit höra
bl. a. vattenlösningar av syror,

baser och salter.

Elektriska likriktare, se

Kvicksilverlikriktare.
Elektriska maskiner delas

efter verknings- och användnings-
sättet i generatorer, som
mottaga mekanisk energi från

kraftmaskiner och omsätta den
till elektrisk energi ; motorer,
som från ledningsnätet mottaga
elektrisk energi och omsätta den
till mekanisk energi, vilken an-

vändes till drift av arbetsmaski-
ner o. d., och omformare, som
mottaga elektrisk energi av en
strömart och avgiva elektrisk

energi av en annan strömart. —
Maskinernas verkningssätt beror

av det av Faraday upptäckta
förhållandet, att en spänning,
orsakande en elektrisk ström,

uppkommer i en ledare, som rör

sig i ett magnetiskt fält. Spän-
ningens storlek är proportionell

mot det antal kraftlinjer, som på
tidsenheten skäras av ledaren.

Kort efter Faradays upptäckt
konstruerades på grundval av
denna maskiner för generering av
elektrisk energi, men då man till

en början använde endast perma-
nenta magneter, blevo maskiner-

Ord, tom ej återfinnas under E. torde sökag under Ä.
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Fig, 1 (t. v.). Likströmsgenerator, a ankare, b borste, k kommutator, m melian-
pol, o ok. — Fig, 2 (t. h.). Grammes maskin, a utan, b med kommutator. De

prickade linjerna markera neutrala planet.

na stora och dyrbara, om man
ville åstadkomma stor ström-

styrka. Dessutom förstod man ej

att likvända strömmen, och för

växelström hade man ej använd-

ning. 1860 uppfann P a c i -

n o 1 1 i en dynamomaskin, i vil-

ken magnetfältet alstrades av

elektromagneter. Konstruktionen

föll i glömska, tills G r a m m e

1869 ånyo gjorde den aktuell.

1857 konstruerade W. Siemens
en dynamomaskin, vars nyhet låg

i trumankaret, sedermera modi-
fierat av Hefner-Alteneck.
I. Likström smaskiner. En
sådan sammansättes av en stilla-

f^al-t-e-fj- nihi-nt>n

Fig. 3. Höger handregel. H fältets

(magn. kraftlinjernas) riktning, v rö-

relsens riktning, e den inducerade spän-
ningens riktning.

stående del, fältet 1. fält-
magneterna (bestående av

ok, magnetkärnor med polskor

och magnetpoler), och en rote-

rande del, ankaret (induk-
torn, armaturen) med
kommutatorn 1. ström-
samlaren (fig. 1 ) . Fältet, in-

nehållande minst två poler, görea

av stålgjutgods (oket) och smi-

desjärn (magnetkärnorna). Den
aktiva delen av ankaret samman-
fogas av y^, mm. tjocka plåtar av

en mjuk, ren järnsort (dynamo-

plåt), isolerade från varandra av

papper. Genom detta byggnads-

sätt inskränkes bildandet av vir-

velströmmar i ankaret och därav

förorsakade energiförluster. Trå-

den (vanligen bomuUsomspunnen.
koppartråd) lindas på schablon

till härvor, som inläggas i spår,

utstansade i kanten av ankar-

plåtarna, och fasthållas av trä-

kilar. Ström uttages vid kommu-
tatorn, bestående av på ankarets

|

axel fästa, från varandra isolerade

kopparlameller, förbundna med
var sina två lindningshärvor å

ankaret. Mot kommutatorn släpa

ett antal s. k. borstar av kol,

i borsthållare fästa vid

borstbryggan. — Fig. 2 är

en schematisk bild av Grammes

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas imder Ä.
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maskin. N och 8 äro de båda
polerna av en elektromagnet.

De magnetiska kraitlinjerna tän-

kas gä från N till 8. I magnet-
fältet roterar i pilens riktning ett

ringformigt ankare av järn, för-

sett med en sammanhängande kop-

partrådlindning. Enligt höger
hand-regel, generatorregeln,

erhålles riktningen av den in-

ducerade spänningen : hålles

högra handen så, att kraftlinjer-

na träffa dess insida, och hålles

tummen i rörelsens riktning, in-

duceras en elektrisk spänning i

de övriga fingrarnas riktning

(fig. 3). Enligt denna regel er-

hålla spänningarna sådana rikt-

ningar, som på fig. 2 utmärkts

Fig. 4. T. y, ringlindning, t. h, trum-
lindning.

med pilar på ankarlindningarnas
olika varv. Placeras ett par
borstar (fig. 2 a) mot ankaret i

ett plan, vinkelrätt mot kraft-

linjerna (neutrala planet), och
förbindas borstarna med en led-

ning, uppkommer i denna en

elektrisk ström i riktning från

+ till —polen. I praktiken ut-

tages ej strömmen på detta

»ätt, utan ankarlindningen upp-

delas i ett antal härvor; varje

härvas bägge ändar förbindas

med var sin lamell å kommuta-
torn (fig. 2 b). Konomutatorn bär
lika många lameller som ankaret
har lindningshärvor. Som kraft-

linjefältet är starkast mitt för

en magnetpol, är den inducerade
spänningen i en härva störst, då

Fig, 5. Magnetfältets deformering på
grund av ankarreaktionen, x—y neu-
trala planets läge vid strömlöst ankare,
a—b läget vid strömförande ankare

(generator).

härvan passerar mitt för en pol,

och härvan spänningslös, då den
befinner sig mitt emellan tvenne
magnetpoler. Har kommutatorn
endast två lameller, kommer så-

ledes generatorns polspänning att

växla mellan O och ett högsta
värde. Ju flera lameller, dess

mindre spänningsvariationer: vid

en generator med 30 lameller

uppgå ej variationerna till mer
än 0,3 % av medelspänningen. I

figurerna ha endast tvåpoliga

generatorer skisserats, i prakti-

ken förekomma dock maskiner
med 4, 6, 8 och flera poler; an-

talet borstar är i allmänhet lika

med antalet poler. — T r u m -

lindning å ankaret har nu-

mera utträngt den beskrivna

Fig. 6 (t. v.). Kopplingssohema för

shuntgenerator. — Fig. 7 (t. b.). Kopp-
lingsscbema för oompoundgenerator. A
ankare, M fältmagneter, K reglerings-

motstånd.

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas under ä,
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-)..

Fig. 8 (t. v.). Kopplingsschema för

shimtmotor. — Fig. 9 (t. h.). Kopp-
lingsschema för seriemotor. — A anka-
re, M magnetrålt, R^ startningsmot-

itånd, Sj. regleringsmotstånd.

Grammes ringlindning.
På ett trumlindat ankare be-

finna sig härvans bägge sidor i

det magnetiska fältet, varigenom
spänning induceras i dem båda
och sålunda ett bättre utnyttjande

av materialet åstadkommes. Fig.

4 visar, hur trumlindningen kan
tänkas uppkomma ur ringlind-

ningen. — Med ankarreak-
tion förstås den magnetiska
återverkan på och deformation av
magnetfältet, som uppkommer,
då ström uttages från ankaret.

Detta omgives då av ett eget

magnetfält, vars styrka växer

med ankarströmmen, d. v. s. med
belastningen. Ankarets eget fält

benämnes ankarreaktions-
fältet; det förstärker falt-

magneternas induktion vid den

avlöpande polkanten och försva-

gar det vid motsatt polkant. På
grund härav kommer det neu-

trala planet ej att vara vinkel-

rätt mot magnetpolernas plan,

och den härva, som kortslutes av
en borste, blir ej spänningslös. För
att gnistbildning skall undvikas
vid borstarna, måste borstbryg-

gorna förskjutas (på generatorer

i riktning med rotationen, på
motorer i motsatt led), tilh

borstarna falla i det neutrala

planet (fig. 5). Vid generatorer,

utsatta för ofta inträffande väx-

lingar i belastningen, kan denna
förskjutning ej ske nog hastigt.

På nyare maskiner har man där-

för mellan fältmagneternas poler

insatt smärre s. k. kommute-
ringg- 1. mellanpoler. Då
en kommuterande (av borsten
kortsluten) härva passerar en
mellanpol, åstadkommer fältet i

denna pol en spänning i härvan,
vilken spänning har sådan stor-

lek och riktning, att den neutra-
liserar den spänning, som upp-
står i härvan på grund av ankar-
reaktionsfältet. På detta sätt ut-

förda maskiner ha fast borst-

brygga. — Magnetfältet matas
med den ström, som uttages från

ankaret. Vid startningen finnes i

fältet så mycket remanent mag-
netism, att fältet kan inducera
en svag ström i ankaret. Denna
ström ökar fältstyrkan och där-

med den inducerade spänningen,

så att denna efter en kort stund
uppnår sitt normala värde. Med
avseende på fältets matning skil-

jes mellan shunt-, serie- och com-

poundgeneratorer. Shuntgene-
r a t o r n s fältlindning kopplas

parallellt (i shunt) med ankar-

lindningen (fig. 6) ; magneterna

äro lindade med fin tråd i många
varv. Den arbetar med i det

närmaste konstant spänning (obe-

rig. 10, Likströmsgenerator. (A. S. E. A,

Standardutförande.

)

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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roende av belastningen) och an-

vändes därför i likströmscent-

raler. Seriegeneratorn har

fältet kopplat i serie med an-

karet; magneterna äro lindade

med grov tråd i få varv. Dess
polspänning ökas ungefär propor-

tionellt med belastningen. Denna
sorts generator användes ytterst

sällan i praktiken. Compound-
generatorn (fig. 7 ) är att

betrakta som en shuntgenerator,

tillika försedd med serielindning.

Är den positivt (över-) com-
pounderad, har den seriegenera-

torns egenskap att lämna högre

polspänning vid högre belast-

ning, och den användes därför

till kompensering av spännings-

fallet i utgående ledningar.

Vid negativt (under-) com-
pounderade generatorer faller

polspänningen vid ökad belast-

ning; sådana maskiner användas
i parallelldrift med ackumulator-

batterier. — Likströmsgenerato-

rernas verJcnmgsgrad, d. v. s.

förhållandet mellan avgiven och

mottagen effekt, beror i högsta

T

; r ;'.. ..'«i

' i

^^^^^H J^Hj m W-]

^kl^^^ =.._^

1 v:ä.-'^§,

m .IL J %
\m

\
- \

Figr. 11. Vertikal likströmsgenerator.
20 kW.. 125 volt, 190 varv per min.

(A. S. B. A.)

Fig. 12. Likströmsgenerator, sedd från
kommutatorsidan. 1,200 kW., 550 volt,

250 varv per min. (A. S. E. A.)

grad av byggnadssättet. För små
maskiner om effekter på 1 kW.
brukar verkningsgraden vara c:a
75 %, för större (100 å 1,000

kW.) 93 å 95 %. Är energin

dyr, lönar det sig att bygga
dyra maskiner med hög verk-

ningsgrad. Likströmsgeneratorer
för högre spänning än 1,000

volt byggas sällan, beroende på
svårigheten att isolera kommu-
tatorlamellerna. — Likströms-
motorer ha samma byggnad som
likströmsgeneratorerna. Smärre
skillnader, bl. a. i okets utform-
ning, förekomma dock, betingade
av motorns användningssätt.
Motorerna utföras dels öppna,
dels kapslade; de senare använ-
das i dammiga 1. fuktiga lokaler

1. i sådana, där eldfara kan upp-
stå på grund av gnistbildningen

vid borstarna. — Motorns rota-

tionsriktning kan bestämmas med
hjälp av vänster hand-
regel, motorregeln, på mot-
svarande sätt som ovan beskrivits

vid generatorn. Rotationsrikt-

ningen kan förändras genom
ömvändning av strömriktningen

antingen i fältet 1. i ankaret,

ej i bålda samtidigt. — Vid

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas irnder ä.
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Fig. 13. Banmotor (likström), 30 HK,
550 volt, 550 varv per min, (A. S. E. A.)

ankarets rotation uppstår i an-

karlindningen en spänning, rik-

tad mot strömmen; den kallas

därför motelektromoto-
risk kraft. Vid motorns
igångsättning kan ej ankaret
utan vidare inkopplas till full

nätspänning, emedan ankaret då
står stilla och ingen motelektro-

motorisk kraft förefinnes, vadan
ankarströmmen bleve för stor.

Man får i stället småningom låta

ankarspänningen tillväxa genom
urkoppling av motstånd i ett

p å d r a g (pådragsmotstånd)

;

ankarströmmen kontrolleras på
en ampéremeter under pådrag-
ningen. — Reglering av motorns
varvtal under driften kan ske

så, att fältströmmen ökas 1. pol-

spänningen minskas, vilka opera-

tioner båda minska hastigheten;

motsatt resultat fås, om fält-

strömmen minskas 1. polspän-

ningen ökas. — Även vid motorer
skiljes mellan shunt-, serie- och
compoundmaskiner. S h u n t m o -

torn (fig. 8) arbetar med i

det närmaste konstant varvtal,

oberoende av belastningen, och

användes därför till drivande av

sådana arbetsmaskiner, som ford-

ra jämn hastighet. Dess vridande

moment är proportionellt mot

strömstyrkan. Den regleras med
minsta effektförlust genom mot-
ståndet i magnetkretsen. Serie-
motorns (fig. 9) varvtal sjim-

ker hastigt vid ökad belastning;

utan belastning får den ej gå, enär
den "rusar" vid tomgång. Vri-
dande momentet tillväxer vid små
strömstyrkor med strömstyrkans
kvadrat. Seriemotorn användes
därför, där igångsättning ofta

sker, där stort igångsättnings-
moment erfordras och där man
ej gör anspråk på jämn hastig-

het (spårvagnar, kranar, hissar

o. d.). Compoundmotorn
förenar i sig shunt- och serie-

motorns egenskaper. — II.

YäxelströmsmasTciner.
Smärre växelströms-
generatorer utföras på lik-

nande sätt som likströmsgenera-
torer. Fältet matas dock med lik-

ström, och ankarströmmen behö-

ver ej likvändas med kommuta-
tor utan uttages med släpringar

på ankarets axel. Större gene-

ratorer byggas med stillastående

ankare, s t a t o r, och roterande
fält, magnethjul 1. rötor
(fig. 15). Växelströmmen kan då
utan släpringar uttagas från sta-

torn, varigenom man kan gene-

rera ström av hög spänning. Mag-
nethjulet måste däremot matas

med likström, som oftast genere-

Fig, 14. Valsverksmotor vid Domnarvets
järnverk. 3600/9200 HK. (A. S. B. A.)

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under
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ras av en pä rotoraxeln sittande

likströmsdynamo (matare) och

som tillföres rotorn med hjälp

av släpringar. Magnethjulet ut-

föres av stälgjutgods ; statorns

aktiva del och (särskilt enligt

amerikansk praxis) polerna av Vo

mm. tjocka, sinsemellan isolerade

järnplåtar. Växelströmslindning-

en utföres vanligen som trima-

lindningen på en likströmsgene-

rator med härvor, inlagda i spår

på statorn, seriekopplade så, att

spänningarna i dessa samverka,
ty spänningen kastar om rikt-

ning, då en pol förflyttat sig en

sträcka, motsvarande en poldel-

ning. Har generatorn endast två

poler, genomlöper spänningen en
full period, under det rotorn vri-

der sig ett varv. Gör generatorn

n varv per min., blir period-

talet— perioder per sek., d. v. s.,

då en härva förflyttat si^g två

poldelningar, ha-r spänningen ge-

nomlöpt en period. Vid en

maskin med p poler motsvarar

V
ett varv — perioder, och period-

v n
talet är därför —

-ttt: perioder
2 bO

per sek. n kallas det syn-
krona varvtalet och utgör

vid SO-perioders växelström 3,000

varv per min. vid en tvåpolig

maskin, vid en fyrapolig 1,500

och vid en åttapolig 750 varv.—M ^ t S—

Tig. 15. Växelströmsgenerator med ro-

terande fält. V växelströmslindning, S
stater, M magnethjul, A ankarplåt.

— På grund av enfasväxelströms-
motorernas mindre goda egenska-
per (de vanligaste typerna äro i

regel ej självstartande) har en-

fasströmmen ej kommit till större

användning vid elektrisk energi-

distribution. (Viktigt undantag
utgöra elektriska järn-
vägar, se d. o.) Genom lämplig
kombination av ett antal sins-

emellan fasförskjutna växel-

strömmar erhålles f 1 e r f a s -

växelströmssystemet, vid vilket

enkla och driftsäkra motorer
kunna erhållas. I allmänhet
användes trefassystemet, karak-

täriserat av trenne ledningar, i

vilka framgå strömmar, liksom
spänningarna sinsemellan fasför-

skjutna 120° 1. % period. En
t r e f a s-växelströmsge-
ner a t o r kan tänkas uppstå
genom hopkoppling av axlarna

Ä

ö d 6 ö ö 6 ö é ö ö i^o ööööö 666

r^ m m p
Fig, 16. Schema för trefaslindat ankare. I, II, III: lindningar till första, andra

och tredje fasen. N, S: magnetpoler.

Ord, som ej återfumas under E, torde sökas under ä.
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Tig. 17. Schema för trefasväxelström.

Il, 12, U: strömstyrkorna i första, andra
och tredje fasen.

till tre lika byggda enfasgenera-

torer på så sätt, att magnethju-
len sinsemellaii förskjutas en vin-

kel motsvarande % poldelning.

Vid lika belastning uppkomma i

de skilda generatorerna tre lika

stora strömmar, fasförskjutna
120° (fig. 17). Summan av dessa

strömmar blir i varje ögonblick

noll. Från vardera generatorn ut-

gå tvenne ledningar; hopkopplas
en ledning från var generator till

en gemensam ledning, blir denna
strömlös och kan sålunda slopas,

varigenom ledningarnas antal re-

duceras till tre. I stället för

tre enfasgeneratorer använder
man särskilda trefasgeneratorer

med ett enda magnethjul och

en stator, varpå finnas tre från

varandra skilda enfaslindning-

ar, så anbragta, att de i dessa

inducerade spänningarna bli fas-

förskjutna 120° (fig. 16). Fas-

lindningarna kunna hopkopplas

på tvenne sätt, dels i s t j ä r n -

koppling, då faslindningarnas

ändar förenas i en s. k. noll-

punkt, dels itriangel-1. del-
takoppling, då faserna för-

bindas i serie. Man skiljer vid tre-

fasström mellan huvudspän-
ning, som är spänningen mellan

generatorpolerna, och f a s -

spänning, som är den i varje

fas inducerade spänningen. Vid

stjärnkoppling är huvudspän-

ningen = V3 X fasspänningen,

strömmens styrka däremot =

strömstyrkan per fas. Vid tri-

angelkoppling är huvudspänning-
en z= spänningen per fas, ström-

styrkan däremot V3 X ström-
styrkan per fas. Den avgivna
effekten är lika, vilket kopplings-
sätt man än använder, men då
man oftast åsyftar hög spänning,
är stjärnkoppling vanligast. Tre-

fasgeneratorernas verkningsgrad
beror av storleken och byggnads-
sättet. Vid 50 perioders ström
ha generatorer om 10 kW. en
verkningsgrad av c:a 85 %. För
större generatorer om 1,000 å
5,000 kW. uppgår verknings-

graden till 96 å 97 %. Vid 25
perioders ström är verknings-

graden något lägre. — Yäxel-

strömsmotorer. Varje växel-

strömsgenerator kan arbeta som
motor, om drivkraften frånkopp-
las, sedan generatorn väl är

igångsatt, och växelström av be-

stämt periodtal tillföres densam-
ma. Den löper då med synkront
varvtal, således oberoende av be-

lastningen; dock stannar den av

sig själv, om den överbelastas. På
grund av startningssvårigheterna

användas synkrona moto-

Figr. 18. Synkron växelstrSmsgenerator
med direktkopplad matare (t. b.), 450

kW., 6.600 volt, 214 varv per min., 50

perioder. (A. S. E. A.) '

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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Fig. 19. Trefasasynkronmotor med kortsluten rötor (söndertagen). (A. S. E. A.)

r e r, endast då man vill för-

bättra effektfaktorn å nätet, vil-

Ket sker genom att variera mag-
netfältets matning. Eljest an-

vändas uteslutande asynkro-
na motorer, d. v. s. sådana,

vilkas varvtal ej stå i ett orubb-

ligt förhållande till strömmens
periodtal. Allmännast är t r e -

fasasynkronmotorn, även
kallad trefasinduktions-
motorn. Den uppbygges av en

stillastående del, s t a t o r n, ut-

förd på samma sätt som på
trefasväxelströmsgeneratorn med
stjärn- 1. triangelkopplade lind-

ningar, och en rörlig del, r o -

torn. På små motorer användas
rotorer, försedda med axiellt gå-

ende kopparstavar, i ändarna
kortslutna med kopparringar
(fig. 19). En dylik rötor kallas

kortsluts- (1. bur lind ad)
rötor. På stora motorer för-

ses rotorn med en trefaslindning,

förbunden med 3 släpringar å
rotoraxeln, från vilka under
igångsättningen uttages ström,
som förbrukas i ett pådrags-
motstånd (motorer med f a s -

lindad rötor). Motorns ar-

betssätt är följande: Växel-
strömmen i statorlindningen
åstadkommer ett med synkron
hastighet roterande magnetfält,

som i rotorlindningen inducerar

spänningar av sådan styrka och

riktning, att rotorn enligt Lenz'

lag roterar åt samma håll som
magnetfältet. Kotorns varvtal

måste vara mindre än det syn-

krona varvtalet, ty skulle rötor

och fält rotera med samma has-

tighet, komme icke längre någon
spänning att induceras i rotor-

lindningen, och rotorns vridnings-

moment skulle bli noll. Skillna-

den mellan det synkrona varv-

talet och motorns varvtal, ut-

tryckt i procent av det synkrona
varvtalet, kallas motorns efter-
släpning och plägar variera

mellan 1—6 % vid full belast-

ning. Asynkronmotorns varvtal

är alltså i det närmaste konstant.

Motorer med kortsluten rötor

ha sämre startmoment än dylika

med faslindad rötor. Rörelse-

riktningen kan vid trefasmotorer

förändras genom omkoppling av

två faser, vilka som helst. Asyn-

—^W^
^W\AA
>WWV

Fig. 20. Kopplingsschema för faslindad
trefasasynkronmotor. S stater. A rötor.

B. startniDgsmotstånd.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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kronmotorn kan även utföras som
enfasmotor men erfordrar

då, särskilda hjälpmedel för

igångsättningen, enär den i mot-
sats till trefasmotorn icke ut-

vecklar nägot vridande moment
vid stillastående. En i gång va-

rande trefasmotor, för vilken en

tilledning brytes, fortsätter att

gå som enfasmotor men löper då
fara att bliva överbelastad och
taga skada, ett ofta inträffande

fel, som på ett 1. annat sätt

måste förebyggas. Den flerfasiga

asynkronmotorns lätta igång-

sättning och synkronmotorns
goda driftegenskaper äro förena-

de hos den av svensken E. Da-
nielsson uppfunna s. k. a u t o -

synkronmotorn, vilken

igångsattes som asynkronmotor
och därefter genom införande av
likström i rotorn förvandlas till

synkronmotor. Utom asynkron-
motorn ha ett par andra kon-

struktioner av självstartande

växelströmsmotorer fått större

betydelse. Dessa benämnas k o m-
mutatormotorer och ut-

föras för såväl enfas- som trefas-

växelström. Enfasmotorerna äro

dels seriemotorer, dels repulsions-

motorer. Seriemotorn byg-

ges på samma sätt som en lik-

strömsseriemotor med den hu-

vudskillnaden att även fältet ut-

föres av plåtar. Då ju en lik-

strömsmotor byter rörelserikt-

ning, om endera fält- eller ankar-

ström kastas om, kan vilken lik-

strömsmotor som helst kan an-

vändas för enfasväxelström.

Likströms- och växelströms-

seriemotorerna ha samma egen-

skaper och ha därför fått an-

vändning till samma ändamål
(t. ex. järnvägsdrift) . R e p u 1 -

sionsmotorns konstruktion

är densamma som seriemotorns

med den skillnaden, att ankaret

kortslutes genom borstarnas för-

bindning. I ankarlindningen indu-
ceras på grund av transformator-
verkan en ström, som ger ett mo-
ment med huvudfältet. Genom
vridning av borstbryggan över
kommutatorn kunna hastighet och
rörelseriktning regleras. Repul-
sionsmotorn användes därför,

där mjuk igångsättning och nog-
grann hastighetsreglering erford-

ras. För båda de beskrivna ty-

perna gäller, att strömmens pe-

riodtal måste vara lågt (15

—

25), om gnistfri gång och god
verkningsgrad skola erhållas.

T ref a skommutatormo-
t o r e r användas trots deras låga

verkningsgrad, där noggrann has-

tighetsreglering erfordras. Rotor-
lindningen kopplas, med 1. utan
användande av transformator, i

serie med statorlindningen. Has-
tighetsreglering sker genom för-

skjutning av borstarna. — III.

Omformare, eller, som de i

motsats till transformatorerna
benämnas, roterande omformare,
användas för förvandling av
växelström till likström eller för

förändring av växelströmmars
periodtal. Dylika maskiner äro

motorgeneratorer, enankaromfor-
mare och kaskadomformare. M o -

torgeneratorn består av

tvenne mekaniskt hopkopplade
maskiner, en synkron 1. asynkron
växelströmsmotor och en lik-

strömsgenerator. Bättre verk-

ningsgrad erhålles, om maskiner-
na sammanbyggas till en e n -

ankaromformare, beståen-

de av ett stillastående fält, matat
med likström, och ett ankare med
likströmslindning, vilket förbin-

des å ena sidan med en kommuta-
tor, som avger eller mottager lik-

ström, å andra sidan med släp-

ringar, som mottaga 1. avge

växelström. Kaskadomfor-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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m a r e n bestar av en trefasasyn-

kronmotor p& samma axel som
en enankaromformare. Motorns
rotorlindning är under driften ej

kortsluten utan kopplad till om-
formarens ankarlindning. Man
uppnår härvid en gradvis om-
formning, i det strömmen i asyn-

kronmotorn nedsättes till halvt

periodtal och sedan i enankar-
omformaren förvandlas till lik-

ström (omformning i kaskad).
Kaskadomformaren kan lätt

startas från växelströmssidan,
vilken startmetod är mera be-

svärlig vid en synkronlöpande
enankaromformare.

Elektriska måttsenheter. De
tre storheter, som inom éléktro-

statiken kunna uppmätas, äro
elektricitetsmängd, potential och
kapacitet. De för vetenskapligt
bruk avsedda enheterna äro så

valda, att de kunna härledas ur
de tre grundenheterna . i det

absoluta måttsystemet
(se d. c). Med den elektro-
statiska enheten (förk.

E. S. E.) för elektricitetsmängd

menas den elektricitetsmängd,

som i lufttomt rum påverkar tn
lika stor elektricitetsmängd på 1

cm : s avstånd från den förra med
en kraft av 1 dyn (se d. o.). För
praktiskt bruk användes i stället

enheten 1 coulomb, som utgör
3 X 10* E. S. E. En punkt i ett

elektriskt fält omkring en cen-

tral, pimktformig laddnings-
mängd av 1 E. S. E. har poten-

tialen 1 (den elektrostatiska en-

heten för potential), då den befin-

ner sig på avståndet 1 cm. från

centrum. För att tillföra punkten
ytterligare en E. S. E. från jor-

den måste ett arbete av 1 erg (se

d. o.) utföras. För praktiskt bruk

\
användes enheten 1 volt, som
utgör 7,00 av E. S. E. En mikro-
volt är en milliondels (10—^)

volt. En ledande kropps "kapaci-

tet är den elektricitetsmängd,

som höjer potentialen en enhet.

Eftersom kapaciteten hos en sfär

förhåller sig som sfärens radie,

har man bestämt E. S. E. till

kapaciteten av en sfär med radien

1 cm. För praktiskt bruk använ-

des enheten fårad, som är

9 X 10" E. S. E. 1 m i k r o -

fårad är 9 X lO^ E. S. E. —
Inom elektrodynamiken mätes

strömstyrkan, d. v. s. den elek-

tricitetsmängd, som framgår ge-

nom en ledare under tiden 1 sek.

Elektricitetsmängden mätes med
den elektromagnetiska
enheten (förk. E. M. E.), som
utgör 3 X 1010 E. S. E. I prak-

tiken användes oftast ampere-
timme, som är 3,600 coulomb.

Enheten för strömstyrka, 1 w e -

ber, är den strömstyrka, som
uppstår, då 1 E. M. E. framgår
genom en ledare under tiden 1

sek. I praktiken användes 1

ampere, som är i/io weber och

som praktiskt definieras som den
strömstyrka, vilken uppstår i en
ledare, om i densamma elektrici-

tetsmängden 1 coulomb framgår
under tiden 1 sek. 1 coulomb de-

finieras praktiskt som den elek-

tricitetsmängd, vilken i silver-

voltametern avskiljer 1,11800

mgr. silver. 1 milliampere är

i/iooo ampere. Potentialskillnaden
mellan en ledares båda ändpunk-
ter uppmätes med E. M. E. för

potentialdifferens, som är ^/s X
IQ—10 E. S. E. I praktiken använ-
des enheten 1 volt, vilken prak-
tiskt definieras som den poten-

tialskillnad, som råder mellan
två punkter på en ledare, mellan
vilka motståndet är 1 ohm, då
en ström av styrkan 1 ampere
framgår i ledaren. Enheten för

elektrisk effekt är 1 watt, d. v. s.

1 joule (se d. o.) per sek. 1

Ord, som ej återfiimas under E, torde sökas tmder
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T. v. Arsonvalinstrument. — T. h.

Varmtrådsinstrument. AB mättråden i

kallt tillstånd, ACB i varmt tillstånd,

R rulle, förbunden med visaren Z. F
1

fjäder.

kilowatt är 1,000 watt. För
energi är enheten wattimme,
som är 3,600 joule. Enlieten för

motståndet i en ledare är o h m,
som 1893 bestämdes till motstån-

det i en kvicksilverpelare med 1

kvmm : s genomskärningsyta och

106,3 om:s längd vid O** C. Om-
vända värdet av 1 ohm kallas 1

s i e m e n s och är enheten för

ledningsförmåga.

Elektriska mätinstrument.
I. Ampéremetrar användas
för uppmätning av strömstyrkan
i en elektrisk ledningskrets och
måste därför kopplas i serie med
densamma. För att energiför-

brukningen i instrumentet skall

bli så liten som möjligt, måste
dettas inre motstånd göras mini-

malt. Bland olika typer märkas:
a) Instrument, baserade pä
strömmens kemiska verkningar.

Hit höra koppar-, silver- och
knallgasvoltametrarna, i vilka

den på en viss tid utfällda metal-

len 1. utvecklade gasen utgör ett

mått på medelströmstyrkan un-

der observationstiden (jfr Elek-
tro 1 y s) . Voltametrarna äro

mycket noggranna, men då de

endast kunna användas för lik-

ström och då de ej ge strömmens
momentanvärde, ha de endast

teoretiskt intresse, b) Instru-

ment, baserade pd kraftverkan
mellan ström och magnet. Dy-
lika, vilka ävenledes endast äro

användbara för likström, kunna

byggas med rörlig magnet och
fast strömspole eller ock med
fast magnet och rörlig spole.

Till den förra gruppen höra nål-

galvanometrarna (se G a 1 v a n o-

meter), till den senare de flesta

i praktiken använda precisions-

instrument för likströmsmätning,
t. ex. Deprez-d'Arsonvars galva-

nometer, som består av en per-

manent magnet i hästskoform
med cylindriskt ursvarvade pol-

skor, mellan vilka en strömspole
är upphängd på två stålspetsar.

Spolen består av fin koppartråd,
upplindad på en tunn ram av
koppar 1. aluminiiun. Strömmen
ledes till och från spolen genom
två spiralfjädrar. Då strömmen
passerar spolen, bildar den med
magnetens fält ett moment, som
vrider spolen så stor vinkel, att

fjäderspänningen motverkar mo-
mentet. Vridningen avläses å en

likformigt graderad skala, över

vilken rör sig en med spolen för-

bunden visare. I spolens ram in-

duceras vid rörelsen strömmar,

som verka dämpande på rörel-

sen. Dylika instrument finnas i

en mängd varierande typer och

kallas i dagligt tal Weston- 1.

Arsonvalinstrument. — c) In-

strument, baserade på strömmens

Elektromagnetiskt instrument.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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värmeverka/n (s. k. varmtrådsin-
strument). I dessa får strömmen
passera en silver-platinatråd,

som på grund av strömvärmet
förlänges. Förlängningen kan
med hjälp av särskilda utväx-

lingsanordningar avläsas på en

med visare försedd skala. In-

strumenten äro användbara för

både likström och växelström

men inställa sig långsamt och

förbruka mycket energi. De äro

dock oberoende av yttre magnet-

fält och användas i närheten av

kraftiga dylika, d) Instrument,

baserade pd kraftverkan mellan

tven/ne elektriska ledare (elektro-

dynamiska instrument) . Dessa

bestå av två seriekopplade spolar,

en fast och en rörlig, mellan vilka

uppstår ett vridande moment,
vars riktning är oberoende av

strömriktningen ; instrumenten

äro sålunda användbara för så-

väl lik- som växelström, e) In-

strument, laserade på kraftver-

ka/n d mjukt järn i ett magne-
tiskt fält ( 8. k. elektromagnetiska

instrument). I dessa genomlöper

strömmen en solenoid, som därvid

attraherar ett i en fjäder upp-

hängt, med en visare försett an-

kare av mjukt järn. Instriunen-

ten igenkännas på den olik-

formiga skalindelningen. De sak-

na ömtåliga delar och äro an-

vändbara vid såväl lik- som
växelström; äro billiga och ha
trots sin bristande noggrannhet
fått stor användning. — För

utökning av ampere-
meterns mätområde kopp-

las instrumentet i shunt med ett

motstånd av en storlek så av-

passad, att mätinstrumentet ge-

nomsläpper endast en viss bråk-

del av huvudströmmen. Vid
växelström kan man för samma
ändamål koppla ampéremetern
*^ill sekundärsidan av en liten

transformator (strömtransforma-
tor), vars primärlindning leder

huvudströmmen. Dylika transfor-

matorer användas även, då hu-

vudströmmen är högspänd och då
man av säkerhetshänsyn ej vill

införa högspänning på ampére-
metern. — II. y oltmetr ar
användas till spänningsmätning.
Varje ampéremeter kan brukas
härtill, men som voltmetern kopp-
las parallellt med strömkretsen,

bör den genomsläppa så liten

ström som möjligt, vilket önske-

mål nås, om voltmetern kopplas
i serie med ett motstånd (för-

kopplingsmotstånd). Voltmetrar
tillverkas i lika många typer som
ampéremetrar. För uppmätning
av mycket höga spänningar an-

vändas elektrostatiska instrument
(ge Elektroskop). Ut-
ökning av voltmeterns
mätområde sker genom ök-

ning av förkopplingsmotståndet;
vid växelström kan dessutom
spänningen nedtransformeras. —
III. Wattmetrar användas
för eflfektmätning, huvudsakligen
vid växelströmmar. Vid likström
kan ju effekten bestämmas genom
liktidig avläsning av ström och
spänning; vid växelström kan på
grund av fasförskjutning detta

förfaringssätt ej användas. Växel-

strömswattmetern består av en

fast spole av grövre tråd (ström-

spolen) och en rörlig spole av
finare tråd (spänningsspolen).

Strömspolen genomsläpper hu-

vudströmmen 1. en därmed pro-

portionell ström, spänningsspolen

en ström proportionell mot spän-

ningen; dessa strömmar bilda

med varandra ett moment, åstad-

kommande spänningsspolens vrid-

ning så stor vintel, att dess

moment upphäves av det mo-
ment, som uppstår i de med
spänningsspolen förbundna spi-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Motormätare. A ankare till likströms-
motor, B bromsmagnet, H spole för
kompensation av friktionen, Z räkne-

verk.

ralfjädrarna. Vid växelström
varierar effekten mellan ett

högsta och ett lägsta värde, och
spolen inställer sig i en vinkel,

som svarar mot medelmomentet.
Instrumentet graderas empiriskt
med hjälp av likström. — IV.

Elektricitets- och energi-
mätare. Ovan beskrivna in-

strument användas för bestäm-
ning av strömmens, spänningens
och effektens momentanvärden.
Gäller det att bestämma, hur
stor elektricitetsmängd 1. hur
mycket energi, som under viss

tid förbrukats, användas instru-

ment av andra typer. Till elek-

tricitetsmätare kunna brukas

ovan beskrivna voltamet-
rar, som ju registrera anta-

let ampéretimmar. I praktiken
användas kvicksilvervoltametrar,

i vilka mängden av utfällt kvick-

silver avläses på ett i ampere-
timmar graderat glasrör (t. ex.

Lux' elektrolytiska elektricitets-

mätare). Pendelmätare be-

stå i sin enklaste form av två

pendlar med lika tröghetsmo-

ment, men av vilka den ena ned-

till är försedd med en stavformig

permanent magnet, svängande

över en ledningsspole, genom vil-

ken strömmen framgår. Det i spo-

len alstrade magnetfältet attrahe-
rar 1. repellerar magneten, varför
magnetpendeln kommer att

svänga hastigare 1. långsammare
än den andra. Kombineras pend-
larna med ett urverk, kan detta
fås att registrera skillnaden mel-
lan pendlarnas svängningstal,
som alltså utgör ett mått på den
förbrukade elektricitetsmängden.

Ersattes den permanenta magne-
ten av en spole, som leder en
ström, proportionell mot spän-
ningen, kommer instrumentet att

registrera watt-timmar i stället

för ampéretimmar, och blir såle-

des en energimätare. — Motor-
mätare (kilowatt-timmemäta-
re). En dylik utgöres av en liten

likströms- 1. växelströmsmotor, så
avpassad att den roterar med en
mot produkten av ström och
spänning i varje ögonblick pro-

portionell medelhastighet. Den
vanligaste motormätaren för lik-

ström innehåller en fast ström-

spole och en med kommutator
försedd rörlig spänningsspole,

som står i förbindelse med ett

räkneverk. Hastigheten nedsättes

genom att en på den rörliga spo-

lens axel sittande metallskiva får

rotera mellan polerna till ett par
permanenta magneter, varvid de

i skivan uppträdande virvel-

strömmarna motverka rörelsen.

— V. Frekvensmätare ange
växelströmmars periodtal (fre-

kvens). Den vanligaste typen är

byggd enligt resonansprincipen;

instrumentet bestar av ett antal

stålfjädrar, monterade på en

järnkärna, som omslutes av en

växelströmsspole. Stålfjädrarna

ha olika längd och således olika

svängningstal. Då strömmen i

järnkärnan inducerar ett växel-

fält med samma frekvens som

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under 2.



889 Elektrisk antändning—Elektriska rockor 890

spänningen, råka alla stålfjäd-

rarna i vibration, men endast den
fjäder, vars egensvängningstal är

detsamma som periodtalet, utför

stora, synliga svängningar. —
VI. Oscillografer äro instru-

ment, som direkt uppteckna en
växelströms 1. växelspännings
kurvform. En sådan apparat inne-

håller en liten lättrörlig ström-

slinga i ett kraftigt magnetiskt
fält. Då strömmen genomgår
slingan, råkar denna i sväng-

ningar, som dämpas genom att

slingan är nedsänkt i olja. Med
slingan är förbunden en spegel,

som återkastar ljuset från en
ljuskälla mot en rörlig fotogra-

fisk plåt. — VII. Motstånds-
mätning. Ett mycket använt
instrument är Wheatstones
brygga. Den består av en mät-
tråd (bryggtråd) med lika

motstånd per längdenhet, utspänd
över en graderad linjal. Trådens
ändar förbindas med var sin pol

av ett galvaniskt batteri. Kopp-
lingen i övrigt framgår av fig.

Ri är ett känt motstånd, R^ det
föremål, vars motstånd skall be-

stämmas. G är en galvanometer,
som medelst en släpkontakt står

i förbindelse med bryggtråden.
Flyttas kontakten efter tråden,

ändras galvanometerns utslag,

och vid ett visst läge av kontak-
ten blir galvanometern strömlös.

Härvid förhåller sig längden l^

till längden Ij som R^ till R^. Vid
mätning av elektrolyters led-

ningsmotstånd kan ej likström

användas; man ersätter i sådant
fall elementet med en induktions-

apparat och galvanometern med
en hörtelefon, som vid ett visst

läge av släpkontakten blir ljud-

lös. — Isolationsmätare
bestå vanl. av en känslig galva-

nometer, sammanbyggd med ett

konstant motstånd och ett batteri

Brygga för motståndsmätniiig.

av torrelement. Batteriet kan er-

sättas av en liten likströmsgene-

rator, vars polspänning med hjälp

av en slirningsanordning hålles

konstant. Galvanometern kan
graderas i volt, och motståndet
beräknas enligt Ohms lag (se

Elektriskt motstånd) 1.

ock kan graderingen göras empi-

riskt i ohm 1. megohm.

Elektrisk antändning, se

Sprängämnen.
Elektrisk arbetsöverföring,

se Elektrisk kraft-
distribution.

Elektriska organ, av ombildad
muskelvävnad bestående organ,

som förekomma hos vissa fiskar:

darrål, darr-rockor, darrmal m. fl.

och kunna avgiva elektriska stö-

tar. E. bestå av en mängd små
pelar- 1. bladformiga avdelningar,

isolerade från varandra genom
mellanliggande bindväv. Varje
avdelning innehåller s. k. elek-

triska plattor, bestående av kärn-
haltig protoplasma och en gelé-

artad mellansubstans. De elek-

triska plattorna äro rikligt för-

sedda med nervförgreningar, som
utbreda sig på deras ena sida,

vilken vid urladdning är elektro-

negativ, medan motsatta sidan är

positiv. Hur elektriciteten bildas,

är ej utrett. Möjligen fungera

plattorna och mellansubstansen

som kolet och zinken i ett galva-

niskt element.

Elektriska rockor, se Darr-
rockor.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Motorvagn med 50 passagerareplatser. (Malmö.)

Elektriska spårvägar kallas

lokala banor, oftast utlagda efter

gator och vägar och på vilka med
jämförelsevis låg hastighet (10

—

25 km./tim.) framföras elek-

triskt drivna, smärre tågsätt. —
Spåren bestå i allmänhet av
rännskenor vid förläggning i

gata och av vignolesskenor vid

förläggning å banvall. Sken-
skarvarna bruka numera svetsas,

varvid vid nyläggning företrädes-

vis termitsvetsning och vid re-

parationsarbeten elektrisk svets-

ning användes. Skenorna äro av
hårdvalsat kolstål, liksom vanli-

gen även växlar och korsningar,

vilka dock, där slitningen är sär-

skilt stark, göras av manganstål.
Automatiskt verkande elektriska

växelomläggningsanordningar an-

vändas ofta vid starkare trafik-

punkter. De manövreras i regel

av föraren å motorvagnen genom
en å kontaktledningen anbringad
strömslutningsanordning. Vid
synnerligen starkt trafikerade

centra dirigeras ofta växelomlägg-
ningsanordiingarna från särskil-

da trafiktom. — Strömkällan vid

de första E. utgjordes av ackumu-
latorbatterier, men numera till-

föres utifrån likström, mera säl-

lan enfas- 1. trefasväxelström.

Likströmmen genereras vanligen

av undercompounderade genera-

torer, som arbeta parallellt med
ackumulatorbatterier. Niunera
omformas även växelström till

likström medelst enankaromfor-
mare 1. kvicksilverlikriktare.

Spänningen å nätet brukar ut-

göra 550 a 650 volt. Elektriska

energins distribution sker i re-

gel med tvåledarsystemet. Av
estetiska skäl har man i vissa

länder infört underjordiska
kontaktledningar, från

vilka strömmen avtages medelst

kontakter, placerade under mo-
torvagnen ; systemet erbjuder

dock stora praktiska svårigheter.

I Paris ha också försökts s. k.

ytkontakter i gatuplanet,

vilka bli strömförande i det ögon-

blick, motorvagnen passerar. Sy-

stemet blir dock ganska farligty

då det kan inträffa, att ström-

brytarna ej fungera. Vanligtvis

sker dock energidistributionen

genom luftledningar av
hårddragen koppar, vilka medelst

strömbrytare bruka vara uppde-

lade i huvudsektioner, försedda

med var sin matarpunkt (tryck-

punkt). Huvudsektionerna äro

Ord, som ej återfinnas xmder E, torde sökas under Ä,
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ytterligare uppdelade i sektioner,

varigenom ett fel å en huvudsek-
tion kan begränsas. Strömmens
återledning sker nästan alltid ge-

nom skenorna, vilka förenas med
varandra medelst kopparledning-

ar till förhindrande av för stort

spänningsfall i återledningen,

vilket kunde ge upphov till i

marken "vagabonderande ström-
mar", som på grund av elektro-

lys förstöra rörledningarna i

marken. I en punkt pä varje hu-
vudsektion, återlednings-
punkt, stå skenorna i förbin-

delse med en återledningskabel.
— Strömavtagaren kan ha form
av en rulle (troUey) eller släp-

kontakt (bygel) av växlande
konstruktion. Motorerna äro se-

riemotorer, i regel tvenne å varje

motorvagn, och kopplas i serie

med varandra vid startning och
vid körning med lägre hastighet;
vid högre hastighet parallellt

med varandra. De arbeta medelst
kuggväxlar direkt på vagnens
drivaxlar. Motorstorleken be-

stämmes efter driftförhållandena

och varierar mellan c:a 25 och
60 HK. Pådragning och hastig-

hetsreglering sker med hjälp av
en i vardera ändan av motorvag-
nen inbyggd kontroller (se d. o.).

— Bromsning sker dels för hand.

Interiör av motorvagn, (Malmö.)

Anordningar för passagerares på- och
avstigning på enmansvagn. (Malmö.)
A växlingsapparat, B dörr, C tapp,
kring vilken dörren vrides. 1 Dörren

i stängt läge, 2 i öppet.

dels elektriskt 1. pneumatiskt.
Vid elektrisk bromsning omkopp-
las motorerna från kontrollern ge-

nom att kontrollerveven vrides åt

motsatt håll mot vad som sker vid

igångsättning. Den ström, som
efter omkopplingen genereras av
motorerna, får passera särskilda
motstånd, som successivt om-
kopplas, varvid ankarna bromsas
i de omkopplade magnetfälten
(kortslutningsbroms), 1. ock fö-

res strömmen även till magnet-
bromsar, som verka antingen på
hjulen, på en på vagnsaxeln fast-

kilad skiva (skivbroms) 1. på
skenorna (skenbroms). Vid vag-
nar, utrustade med pneumatiska
tryckluftanordningar, skötes

bromsningen med en vid förar-

kontrollern anbragt ventil. Den
vid startning och bromsning av
vagnen i motstånden förbrukade
energin omsattes i dessa till

värme, som kan utnyttjas för

vagnens uppvärmning, exempel-

vis genom motståndens uppfäll-

ning under sofforna. — Yagnens
konstruktion. I Europa har hit-

tills företrädesvis använts två-

axliga motorvagnar med en vikt

av c:a 9—12 ton, en bredd av

2,1 å 2,2 m. och utrymme för

c:a 35—45 passagerare. Tvåax-
liga vagnar med ett utrymme av

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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ända till c:a 60 passagerare fin-

nas dock i bruk. Även större vag-
nar med fyra axlar och boggier

synas numera bliva allt allmän-
nare. I Amerika äro spårvagnar-
na i regel rymligare än i Europa,
vilket, oavsett vagnlängden, be-

ror på att vagnbredden därstä-

des oftast är 2,5—2,7 m. Tvådäc-
kade vagnar användas syimer-
ligen allmänt i England. Vid
starkare trafik kunna med eko-

nomisk fördel begagnas s. k. släp-

vagnar, vilka tillkopplas motor-
vagnarna; härigenom kan bespa-

ring vinnas, dels i utgifter för

betjäning, dels på grund av släp-

vagnarnas egenvikt, som vid

samma utrymme avsevärt un-

derstiger motorvagnarnas. —
Energiförbrukningen vid spår-

vägsdrift uppgår till c:a 50 watt-
timmar per tonkm. men växlar
inom tämligen vida gränser, som
huvudsakligen bestämmas av an-

talet igångsättningar och stig-

ningarnas storlek. — Betjäning.

Motorvagnarna betjänas anting-

en av två man, förare och kon-

duktör, 1. vid "enmansvagnar"
av endast en man, vilken skall

föra vagnen och därjämte upp-
taga avgifterna, som erläggas vid

på- 1. avstigningen. Finnes sär-

skild konduktör, vilket är van-

ligast, upptager denne avgiften

av passageraren, sedan denne ta-

git plats i vagnen, 1. ock har kon-

duktören en bestämd plats i vag-

nen, vid vilken avgiften erlägges,

då trafikanterna passera densam-

me vid på- 1. avstigning. Enmans-
vagnar hava sedan lång tid till-

baka varit i bruk i mindre stä-

der. Under de senaste åren har,

särskilt i För. Stat., detta sy-

stem utvecklats, så att enmans-

vagnar numera därstädes använ-

das i ett flertal medelstora stä-

der ävensom i storstäder å vissa

linjer. Sedan 1915 användes näs-
tan uteslutande därstädes vagn-
typen ^'Birney Safety Car", en
lätt, tvåaxlig, heltäckt vagn med
in- och utgång ursprungligen an-
ordnad genom en och samma
dörr hos föraren-konduktören.
Medelst tryckluft 1. på rent me-
kanisk väg kunna fotsteg upp-
klappas och dörr för in- och ut-

gång stängas. Därjämte är vag-
nen försedd med div. säkerhets-
anordningar. På senare år har
såväl i Europa som i För. Stat.

konkurrensen med andra trafik-

medel framtvingat nya typer av
enmansvagnar, på vilka man in-

fört växlingsapparater för att un-

derlätta avgiftens upptagande
och medelst spärranordningar
o. d. åtskilt in- och utgång, allt

för att förkorta väntetiden vid

hållplatserna. Bland städer i

Europa, som sökt framkonstrue-
ra lämpliga vagnar för enmans-
drift må nämnas Malmö och Am-
sterdam. I För. Stat. funnos 1915

c:a 400 enmansvagnar, 1922 över

7,000. — Säkerhetsanord/ninga/r

till skydd mot överkörning fin-

nas av många slag; oftast an-

bringas dock endast ett skydds-

bräde framför hjulen. Då olyckor

ofta uppkommit genom att passa-

gerare fallit mellan motor- och

släpvagn, brukar man mellan
dessa montera saxgrindar 1. nå-

gon fjådrande anordning. —
Snabl)spdrväga/r användas såsom

förbindelse mellan städer och de-

ras förorter och äro i huvudsak
anordnade som spårvägar men
byggda så, att en större hastig-

het, c:a 40 km., kan tillåtas i

ytterområdena. De utgöra en

övergångsform till lokalbanor

och inledas på sådant sätt till

städernas centralaste delar, att

de i möjligaste mån göras obe-

roende av den egentliga spår-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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vägstrafiken. Därvid förlägges

ofta snabbspärvägen på någon
kortare sträcka å viadukt, i

öppet schakt i gatas mitt 1. i

tunnel. I ytterområden förläggas

spåren i regel på egen banvall.

Avstånden mellan hållplatserna

äro större än vid vanliga spår-

vägar och uppgå i ytterområdena
till c:a 700 m. Vagnarna äro of-

tast boggivagnar och kunna med-
föra c:a 75—125 passagerare.

Trafiktätheten är vanl. glesare

än vid vanlig spårvägstrafik.

Elektriska svängningar, se

Elektriska vågor.

Elektriska säkerhetsappara-
ter äro i vidsträckt bemärkelse
alla apparater, som avse att

skydda en elektrisk anläggning
mot störningar av rent elektrisk

natur. De viktigaste slagen av E.

äro överspännings- och
överströmskydd. Ang. de
förra se Elektrisk kraft-
station. Bland översfröm-
skydden äro de vanligaste s. k.

smältskydd, som insättas i en
ledning, då man vill förebygga
dennas uppvärmning och förstö-

ring vid överbelastningar. I ett

belysningsnät insättas i varje
gruppledning säkerhets-
proppar av porslin, innehållan-

de en tunn metalltråd, som vid
kortslutning smälter av, så att

ledningen blir strömlös. Genom
att anpassa propparnas storlek

efter strömstyrkan förebygger
man användandet av överstarka
proppar. I fråga om större ström-
styrkor (över 50 amp.) användas
ofta nakna smältskydd, bestående
av tunna lameller av någon lätt-

smält metall, ofta blylegering

(blysäkring), insatta mellan
tvenne klämskruvar å instrument-

tavlan. Då en dylik metall smäl-

ter av, ligger alltid en fara i att

metallen stänker omkring. Man

innesluter därför gärna säker-

hetstråden i ett porslinsrör. Då
tråden smälter, uppkommer på
grund av uppvärmningen ett häf-

tigt luftdrag i röret, som släcker

den ljusbåge, som kan bildas

däri. I ledningar, där man kan
befara ofta uppträdande men
hastigt övergående strömstötar
(t. ex, spårvagnar), är det enk-

lare att använda automatiska
strömbrytare, vilkas huvudorgan
äro elektromagneter. Vid alltför

hög strömstyrka induceras i mag
neten ett kraftigt fält, som attra-

herar ett ankare. Detta utlöser

strömbrytaren, vilken helst bör
vara oljeströmbrytare, för att

Ijusbågsbildning skall undvikas.

Elektriska transformatorer
användas för ändring av växel-

strömmars spänning med bibehål-

lande av periodtalet (jfr Elek-
trisk kraftdistribu-
tion). En växelströmstransfor-

mator består av en magnetkärna,
sammansatt av högst % mm.
tjocka plåtar av legerat järn. På
kärnan, som ges sluten form för

att minska magnetiseringsström-
men, finnas tvenne från varandra
skilda lindningar, primär-
och sekundärlindning.
Ledes en växelström genom pri-

märlindningen, uppstår i järn-

kärnan ett magnetiskt växel-

fält, fasförskjutet 90** efter pri-

märspänningen. Fältets föränd-

ringar inducera i sekundärlind-

ningen en växelspänning, fasför-

skjuten 90° efter fältet och så-

^

y

11

T. y. Manteltransformator, t. b. kärn-
transformatorer. Svart betecknar låg-

spänniDgsliDdning, rutat bögspäncingg-
lindniDg.

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökaa under Å..
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lunda 180* eller % period efter

primärspänningen. Tages ej

hänsyn till spänningsfallet och
energiförluster på grund av led-

ningarnas ohmska motstånd och
den magnetiska läckningen 1. till

magnetiseringsströmmen, kan
man säga, att spänningarna i de
båda lindningarna förhålla sig

direkt som antalen lindningsvarv
och strömstyrkorna i lindningar-

na omvänt som antalen lind-

ningsvarv. På högspänningssidan
av en E. finnas alltså många varv
fin tråd, på lågspänningssidan

åter färre varv grövre tråd. —
Transformatorerna indelas i

magnetiskt hänseende i två
typer, k ä r n - och mantel-
transformatorer. Lind-
ningarna uppdelas ofta i serie-

kopplade spolar. Med sättet

för isoleringen som indelnings-

grund skiljes mellan 1 u f t -

isolerade 1. lufttrans-
formatorer och o 1 j e i s o -

lerade 1. oljetransfor-
mator e r j vid högspänning an-

vändes den senare typen så gott

som uteslutande. Den vid trans-

formeringen förlorade energin
omsattes i värme, varför trans-

formatorn måste kylas, vilket vid
små lufttransformatorer sker

med naturligt drag, vid större

med forcerad ventilation. Olje-

transformatorer äro ofta förena-

de med en oljekylare, vari kyl-

ningen kan ske med kallt vatten,

som cirkulerar i rör genom oljan.

— Vid transformering av trefas-

ström kan man använda antingen

tre sammankopplade enfastrans-

formatorer 1. ock verkligt sam-

manbyggda trefastransfor-
matorer. Sammankopplingen
av ledningarna sker vid trefas-

transformatorer liksom vid gene-

ratorer med stjärnkoppling 1.

triangel- (delta-) koppling. E. byg-

gas för spänningar upp till

500,000 volt 1. mera. Verknings-
graden växlar med den transfor-

merade effekten mellan 90 och 99
%. — Jfr Kvicksilverlik-
rik t a r e och Elektriska
maskiner. Omformare.

Elektriska ugnar ha funnit
användning i laboratorier, inom
metallurgin och den kemiska in-

dustrin. — Tre typer finnas:

Motståndsugnar använ-
das ofta till laboratoriebruk i

form av ett svårsmält porslins-

rör (ugnsrummet), omgivet av
en strömförande ledningsspole.

Motståndsugnar användas ofta i

praktiken; exempel härpå äro
Héroults och Halls alumi-
niumugnar (se Aluminium),
den svenska elektriska masugnen
(se Masugn) m. fl. I alla

dessa ugnar åstadkommes upp-
värmning genom motståndet
i beskickningen. Ljusbågs-
ugnarnas värmekälla äro de
ljusbågar, som bildas mellan två
1. flera elektroder. Äldsta formen
är Moissans ugn, som består

av tvenne block av bränd kalk,

vilka med varandra bilda ett

ugnsrum, lämnande plats för

elektroderna och en degel. Stora
Ijusbågsugnar användas för stål-

beredning, t. ex. R e n n e r -

f e 1 1 s stålugn. Hit hör också.

De Lavals "stackugn", för

framställning av zink. En sär-

skild typ utgör Birkeland-
E y d e s ugn för framställning av
salpetersyra ur luften (se K a 1 k-

salpeter). Induktions-
ugnar sakna elektroder; värme-

verkan åstadkommes genom de in-

duktionsströmmar, som uppstå i

beskickningen. Kjellins stålugn

tillhör denna typ; ugnsrummet
utgöres här av en ringformig

ränna kring ena skänkeln av en

elektromagnet, vari ett magiie-

Ord, som ej återfinnas Tinder E, torde sökas under
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tiskt växelfält induceras. Ugnen
är närmast att likna vid en

transformator, i vilken ugnsrum-
met bildar lågspänningsspolen.

Elektriska vågor 1. elek-
tromagnetiska vågor.
Om en positivt laddad metallkula

närmas till en negativt laddad,

uppstår en elektrisk gnista mel-

lan kulorna. Om motståndet i den
strömledning, som tillför elektri-

citeten, minskas till ett mini-

mum, uppstår, som Feddersen

visat, s. k. elektriska
svängningar 1. oscilla-
tioner mellan metallkulorna.

Vad som i ett dylikt fall ter sig.

som en enhetlig gnista, visar sig

vid närmare analysering bestå av
en serie av gnistor i olika rikt-

ningar. Den första urladdningen,

från den positiva till den nega-

tiva polen, framkallar ett magne-
tiskt fält, som i sin tur genom
induktion laddar metallkulorna
med en ny elektricitetsmärigd, så

att den pol, som förut var posi-

tiv, blir negativ och vice versa.

Dessa nya laddningar giva upp-
hov till en andra gnista i mot-
satt riktning mot den första,

o. 8. v. Elektriska svängningar

framkalla m. a. o. en serie mag-
netiska fält, en magnetisk våg-

rörelse, som fortplantar sig vin-

kelrätt mot gnistan med samma
hastighet som ljuset. Samtidigt
bildas parallellt med gnistan en
serie elektriska fält, en elektrisk

vågrörelse. De elektriska vågorna
åtfölja de magnetiska, men fort-

planta sig vinkelrätt mot dessa
(jfr Vågrörelse). De på
detta sätt bildade elektromagne-
tiska vågorna påvisades experi-

mentellt och studerades första

gången av Hertz. Det har visat

sig att E. i alla avseenden, ss.

i fråga om brytning, interferens,

polarisation och reflexion, full-

ständigt överensstänmia med
ljusvågor. Skillnaden ligger i

den olika våglängden, som för E.
varierar mellan några millimeter
och flera tusen meter. E. ha fått

praktisk användning vid trådlös

telegrafi och telefoni. Jfr Ljus.

Elektriska ålen, se Osta-
riophysi.

Elektrisk belysning sker med
glödlampor, båglampor och kvick-

silverlampor. — I glödlam-
porna omsattes i ett motstånd
den elektriska energin i värme,
som upphettar motståndet, så att

det blir glödande och utstrålar

ljus. I koltråds- och metalltråds-

lampor utgöres motståndet av en
lystrad. Koltråden framstäl-
les av en cellulosalösning, som
pressas genom fina hål, varefter

tråden tvättas, torkas, upplindas

på dornar, inpackas i kolpulver
och upphettas, så att cellulosan

förkolnar. Tråden upphettas se-

dan med elektrisk ström i någon
kolvätegas, varvid det utdissocie-

rade kolet avsätter sig på trå-

den, så att denna erhåller jämn
tjocklek. Metalltråden utgöres av
mycket fint utdragen wolfram-
metall. Koltråden brukar upp-
lindas i spiralform. I de vanliga
metalltrådslamporna uppbäres
lystråden av en glasstav med an-

svällningar upptill och nedtill, i

vilka radiellt ställda molybden-
trådar äro insmälta, försedda
med hakar och öglor, i vilka lys-

tråden upplägges, så att den får

sicksackform. — Lystrådens båda
ändar fästas i ett par i en fot av
glas insmälta metalltrådar med
samma värmeutvidgningskoeflfi-

cient som glaset, varefter lystrad

och fot insättas i en glaskolv,

som sedan evakueras. Kolven in-

sattes i lampsockeln och isoleras

från denna med s. k. glasmassa.

Trådarna för strönmiens tilled-

Ord, som ej &terfuuiai under £, torde sökas xmder Ä.
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ning fastlödas, den ena vid en
bottenkontakt i sockeln, den
andra vid det (vanl. gängade)
mässingsbleck, som omger sockeln
(s. k. edisonfattning). — Nämn-
da metalltrådslampor erfordra en
effekt av c:a 1 watt per normal-
ljus och kallas därför enwatts-
lampor. Koltrådslampor förbruka
c:a 3 watt per normalljus. —
S. k. halvwattslampor äro ej

evakuerade utan fyllda med nå-

gon kemiskt indifferent gas med
dålig värmeledningsförmåga (t.

ex. kväve 1. argon). För att

minska effektförlusten på grund
av värmeledning genom gasen
görea lystrådens beröringsyta mot
gasen så liten som möjligt genom
att tråden upplindas i en tät spi-

ral. Effektbehovet understiger 1

watt per normalljus. — Metall-

oxidglödlampor (t. ex. Nernst-
lampan) ha i stället för lystrad
en stavformig glödkropp av me-
talloxider (vanl. cerium-torium-
oxid), som emellertid ej leder

strömmen i kallt tillstånd. Då
lampan skall tändas, måste glöd-

kroppen uppvärmas med ett elek-

triskt värmeelement. — En annan
typ av glödlampor utgöra glim-

lamporna, som sakna glödkropp
i egentlig mening. De innehålla

tvenne elektroder, inneslutna i en
kolv, fylld med ädelgasen neon.

Ledes likström genom lampan, ut-

strålas kring den negativa elek-

troden ett diffust, rödaktigt ljus.

Användes växelström, bli gasskik-

ten kring båda elektroderna ly-

sande, men periodtalet hos ström-

men måste vara högre än 40 per

sek., om ej ljuset skall flimra.

— Båglampornas ljuskälla

utgöres av en elektrisk ljusbåge

(se d. c), som bildas mellan

tvenne kolstavar. Vid äldre lamp-

typer utgjordes dessa av homo-
genkol 1. av 8. k. vekkol, bestå-

ende av ett rör av massivt kol
med en kärna (veke) av en tor-

kad massa av kimrök och kali-

vattenglas. Numera användas
"effektkol", utförda som vekkolen
men impregnerade med vissa sal-

ter, varigenom ljuset i stället för

violett kan få annan, önskad
färg. Användas effektkol, blir

ljusbågen mera utbredd ("flam-
ljuslampor") än då vanliga vek-
kol 1. homogenkol användas. An-
vändes likström, utgår den största

ljusmängden från det positiva

kolet, i vilket en kraterformig
fördjupning bildas. Vid äldre båg-
lampor tog man därför vekkol till

positiv pol och vände kratern åt
det håll, åt vilket man ville rikta
belysningen. Användes däremot
växelström, är ljusmängden lika

vid båda polerna, och kraterbild-

ning uppstår i båda kolen. Vid
nyare båglampskonstruktioner

sättas kolen antingen över var-

andra 1. i spetsig vinkel mot var-

andra. I senare fallet (t. ex. i

"bremerlampan") "utblåses" ljus-

bågen i solfjäderform med hjälp

av en elektromagnet. För att möj-
liggöra lampornas tandning och
kolens matning regleras kolens

inbördes avstånd på elektromag-

netisk väg. Den för båglampor
lämpligaste spänningen är 30

—

40 volt, och då spänningen i be-

lysningsnäten vanl. är 110 1. 220
volt, måste flera båglampor kopp-

las i serie, om ej för mycken
effekt skall förbrukas i de för-

kopplingsmotstånd, som äro nöd-

vändiga. Om en lampa i en serie

slocknar, inkopplas i dennas
ställe automatiskt ett motstånd,

så att strömavbrott ej behöver

uppkomma i de övriga lamporna.
— Kvicksilverlampan
består i sin tidigaste utförings-

form av ett c:a meterlångt glas-

rör, i ändarna försett med' ut-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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buktningar, i vilka elektroderna

äro insatta. Röret innehåller en

viss mängd kvicksilver. Då lam-
pan tändes, ställes den så, att

kortslutning uppstår genom
kvicksilvret, varefter den stjäl-

pes, så att kvicksilvret samlas
vid den negativa elektroden. En
ljusbåge bildas då mellan elek-

troderna. I modernare form
("kvartslampan") utgöres lam-
pan av ett betydligt kortare rör

av kvarts. Tandningen kan även
ske genom att gasen i lampan
ioniseras med högspänningsström.
Kvicksilverlampans ljus är fat-

tigt på röda strålar; denna egen-

skap i förening med en relativt

kort livslängd hos kvartsröret

motväger fördelen av en god ljus-

ekonomi (0,35—0,5 watt per nor-

malljus).

Elektrisk endosmo's, se K a -

t a f o r e 8.

Elektrisk gnista. Om de två
polerna i en elektrisk stfömled-

ning närmas till varandra, för-

enas den positiva elektriciteten

med den negativa (elektrisk
urladdning äger rum) under
ljusutveckling : en elektrisk

gnista uppstår mellan polerna.

För att erhålla en gnista av 1

cm:s längd mellan två kulor
med 1 cm:s radie fordras en
potentialskillnad av omkring
30,000 volt. Med mindre kulor 1.

spetsiga poler erhållas längre
gnistor vid denna potentialskill-

nad. Korta gnistor äro vanligen
rätliniga, längre (6—7 cm.) där-
emot oregelbundna och krokiga,
beroende på luftmotståndet. Då
en gnista slår över mellan poler-

na, uppstår en mer eller mindre
stark knall. Samtidigt bildas nå-

got ozon, varför en egendomlig
lukt, 8. k. elektrisk lukt,
uppstår vid upprepade gnistbild-

ningar. Gnistors förhållande i

förtunnade gaser, se C r o o k e s'

rör, Geisslerrör och Rönt-
genstrålar.

Elektrisk kortslutning säges

uppstå i en ledning, om motstån-
det i denna av någon anledning
blir så litet, att strömstyrkan
stiger till större belopp än led-

ningen med hänsyn till uppvärm-
ning kan tåla. För att förebygga
ledningens förstörande insattes i

densamma säkerhetsmetaller (se

Elektriska säkerhets-
apparater).

Elektrisk kraft, benämning
för Elektrisk effekt och
för Elektrisk energi.

Elektrisk kraftdistribution.
Medan den elektriska motorn till

en början huvudsakligen betrak-

tades som ett medel att omsätta
den av en avlägset liggande elek-

trisk kraftstation (se d. o.) alst-

rade elektriska energin i meka-
niskt arbete (elektrisk
kraft- 1. arbetsöverfö-
ring), ser man numera i den-

samma jämte tillhörande ledning-

ar ett bekvämt, ehuru något kost-

samt transmissionsorgan för att

uppdela energin (i Sverige nu-
mera allmänt i detta samman-
hang benämnd "kraft", då för-

växling med det vetenskapliga
kraftbegreppet är utesluten) i

huru små belopp som helst. Man
går nu så långt, att olika delar

av en och samma arbetsmaskin
ofta drivas av separata elektriska

motorer. Samtidigt hava de sam-
manhängande ledningsnäten för

kraftens fördelning utvecklat sig

och kombinerats till allt större

dimensioner, så att deras områ-
den nu tendera att sammanfalla
med staternas. T. o. m. förslag

till internationell kraftöverföring
i stor skala äro aktuella. —
Distributionen föregås ofta av en
uppsamling av kraften genom

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Fig:. 1 (t. v.). Tertiärstation. — Tig. 2 (t. h,). Stolptransformator.

hopkoppling av större (och även
mindre) stationer samt överfö-

ring från stationer utan någon
egentlig egen distribution. Härför
användas vanligen höga spän-
ningar (100,000—200,000 volt

eller mera). Ju större kraftbelop-

pen och avstånden äro, desto

högre spänning lönar det sig att

använda. Ehuru för dessa ända-
mål växelström hittills varit

allenarådande, finnas föresprå-

kare för likström, särskilt för

den rena överföringen. — För-

bindelselinjerna mellan kraftsta-

tionerna (primärstationerna) be-

Fig. 3 (t. v.). Förankringsstolpe för

stamlinje och primärlinje. (Västerås.)
— Fig. 4 (t. h.). Bärstolpe för hög-

spänd linje. (Kiruna.)

nämnas i Sverige stamlinjer.

Från primärstationerna utgå
primärlinjer (c: a 40,000—100,000
volt) dels till de största förbru-

karna, dels till sekundärstationer

(transformatorstationer). Från
de senare gå sekundärlinjer inom
mindre områden (10,000—20,000
volt) till tertiärstationer (fig. 1),

där spänningen ytterligare ned-

transformeras. Enligt i Sverige

och på åtskilliga andra håll ge-

nomförd organisation övertages

den fortsatta distributionen från

tertiärstationerna (frånsett de

medelstora förbrukarna, som van-

ligen ha egna tertiärstationer)

vanligen av lokala sammanslut-
ningar, s. k. distributionsföre-

ningar. De minsta "stationerna"

utgöras vanligen av de karaktä-
ristiska stolptransformatorerna
(fig. 2), från vilka kraften går
direkt till de små förbrukarna
(lantbruk och småindustri). —
Linjerna för distributionen äro

antingen luftledningar eller i jor-

den förlagda kablar, det senare

huvudsakligen i de större stä-

derna. Luftledningarna förläggas

för de viktigare linjerna (stam-

och primärlinjer) vanligen på
stolpar av järn (fig. 3, 4), någon
gång av betong. För de mindre
viktiga användas trästolpar tfig-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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5). Vissa av stolparna äro s. k.

spänn- eller förankringsstolpar

(fig. 3), som skola kunna stå

emot även ensidig dragning i led-

ningar, flertalet äro rena b. k.

bärstolpar (fig. 4). Isolatorerna

utgöras för högre spänningar

(fr. o. m. c: a 50,000 volt) van-

ligen av s. k. hängisolatorer, för

lägre spänningar av stödisolato-

rer av en typ, som ursprungligen

liknat de vanliga telefonisolato-

rernas, men sedermera avlägsnat

sig allt mer från denna. Isolato-

rerna äro vanligen av porslin,

men även andra material före-

komma. Utefter hela linjen går

vanl. utom den egentliga ledning-

en en icke strömförande, med
vissa mellanrum jordförbunden

tråd för att skydda mot luftelek-

tricitetens inverkan. — För lin-

jerna liksom för anläggningarna

i övrigt gälla detaljerade offici-

ella säkerhetsföreskrifter, vilkas

efterlevnad i Sverige övervakas
av Elektriska Inspektionen. Så
t. ex. är en viss minimihöjd be-

stämd för luftledningars höjd
över marken, olika för olika

spänningar. Vid korsningar med
järnvägar och andra vägar samt
med telefon- och telegrafledning-

ar skola särskilda anordningar
till skydd mot nedfallande led-

ningar vara vidtagna (fig. 5).

På varje ställe, där till en grövre
ledning är ansluten en klenare

(för mindre effekt avsedd), vare

sig direkt eller genom en trans-

formator, skola vara anbragta
säkerhetsapparater^ som bryta
strömmen, om den överskrider

det för den klenare ledningen till-

låtna värdet. För mindre effekt-

belopp användas vanligen smält-

säkringar, för större automatiska
strömbrytare. På samma ställen

anbringas vanligen frånskilj are,

med vilka linjen — inklusive sä-

Fig. 6. Medelspänningslinje vid väg-
korsning.

kerhetsapparaten — kan mera
permanent frånkopplas, medan
felet undersökes eller säkringen
utbytes, men vilka å andra sidan
icke kunna användas för att

bryta en starkare ström. — Då
vid E. kraftproducenten ofta är
en annan än konsumenten, blir

frågan om de taxor, efter vilken
leveransen sker, av stor betydelse.

Den kompliceras ofta av den
starkt variabla proportionen mel-
lan tillgång och efterfrågan. Den
sistnämnda varierar i allmänhet
starkt under varje dygn med ett

maximum på eftermiddagen och
ett minimum på efternatten;

dessutom nedgår den vid vecko-
skiftet och visar i regel även
starka årsvariationer. Den pri-

mära krafttillgången kan visser-

ligen ofta regleras, men produ-
centen har dock fördel av att be-

lasta sin maskin- och apparatut-

rustning så jämnt som möjligt,

enär den outnyttjade delen därav
ligger räntelös. Det ligger därför

i producentens och även i det all-

männas intresse att taxorna läg-

gas så, att konsumtionen i största

möjliga mån utjämnas, och man
har också på olika sätt försökt

detta. Det hittills vanligaste är

Ord, som ej iterfinnas under £, torde sökai under ä.
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Tig, 1. Forshultforsens kraftstation. Värmland.

med ett visst grundpris per kilo-

wattär och kraftig överbelastning
för överskridande av viss maximi-
effekt. En annan viktig fråga är

den om taxering av den s. k. reak-

tiva effekten, d. v. s. den fram-
och återtransport av energi, som
är nödvändig för magnetisering
av transformatorer och induk-
tionsmotorer. Ehuru båda dessa
frågors stora betydelse numera
äro allmänt erkända, hava de
ännu ej vunnit en fullt tillfreds-

ställande och allmängiltig lös-

ning.

Elektrisk kraftstation, an-

läggning för omvandling av me-
kanisk energi till elektrisk i och
för överföring till en avlägsen
punkt (elektrisk arbets-
överföring) 1. för distribu-

tion till konsumenter inom ett

större område (se Elektrisk
kraftdistributio n).

Kraftstationen och distributions-

nätet med tillhörande förvalt-

ningsorgan benämnas vanligen
gemensamt kraftverk. —

Med hänsyn till den primära
drivkraftens beskaffenhet indelas

E. i vattenkraft-, ångkraft- och
motordrivna stationer (vinden

och en del andra kraftkällor äro

av ringa betydelse). Med hänsyn
till uppgiften äro huvudsakligen
att märka kraftstationer för en
industriell anläggnings eget be-

hov, för distribution i städer etc.

(elektricitetsverk, se d. o.), och
för distribution över större områ-
den. — E. hava raskt tillväxt i

storlek och antal och representera

nu utan jämförelse de största

kraftanläggningar som existera.

Medan fartygsmaskinerier, som
komma därnäst i storlek, f. n. ej

byggas för större effekt än c:a

100,000 HK, finnas E. på 200,000
—300,000 HK. (större under
byggnad). De utgöra därför be-

tydande anläggningar, i vilka den

egentliga elektriska maskinut-

rustningen bildar en relativt litet

framträdande detalj. Europas
största kraftstation torde f. n.

vara Trollhättan med c:a 180,'000

Ord, som e,1 återfiniiag under E, torde sökas under

I
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Fig. 2. Kontrollrummet. Trollhättan.

tiirbinhästkrafter (130,000 kW.),
vilken dock inom kort kommer att

överträffas av en central för

Paris. Världens största är en av
de kanadensiska stationerna vid
Niagara. — En E. består av tre

huvuddelar. Två av dessa, maski-
neriet och apparatutrustnrngen 1.

det 8. k. ställverket, äro gemen-
samma för de flesta typer; den
tredje beror av den primära driv-

kraftens beskaffenhet. Vid vatten-

kraftstationer utgöres den av
vattenbyggnader (se Vatten-
kraftverk), vid ånganlägg-
ningar av ångpannor och trans-

portanordningar för bränslet (se

Ängcentra 1). Denna del är i

allmänhet den mest kostsamma
och utrymmeskrävande, därnäst
kommer ofta ställverket. Den
elektriska maskinutrustningen
utgöres numera vid större kraft-

stationer så gott som alltid av
synkrona växelströmsgeneratorer

(se Elektriska maski-
ner) på grund av lättheten att

generera växelström av hög spän-

ning och att transformera den till

ännu högre, varigenom överföring

på avstånd möjliggöres. Grenera-

torerna utföras med stillastående

armatur och roterande magnetfält
samt vid större dimensioner van-
ligen ventilerat kapslade, så att

luftcirkulationen genom genera-
torn ej berör omgivningen. De
kopplas oftast direkt till var sin

drivmotor och utföras f. n. i

storlekar upp till 20,000 å 30,000
kW. för vattendrivna och ännu
större för ångdrivna enheter.

Utom huvudgeneratorerna med
deras drivmotorer innehåller ma-
skinsalen (fig. 1) i regel hastig-

hetsregulatorer för drivmotorer-
na, hjälpmaskiner i samt stundom
en del av ställverket, särskilt den
del, som närmast hänför sig till

maskinerna. I de flesta kraftsta-

tioner finnas även transforma-
torer, då strömmen för distribu-

tionen bör transformeras till

högre spänning än den, för vilken

maskinerna lämpligen utföras
(c: a 10,000 volt). Distributions-

spänningen kan uppgå till flera

hundratusen volt (max. i Sverige

f. n. 130,000). Transformatorerna
räknas vanligen till ställver-
ket, som dessutom omfattar

samlingsskenor, strömbrytare och

frånskiljare (anordningar för att

bryta en strömlös ledning) för

Ord, som ej återfmnag under E, torde sökas under £.



915 Elektrisk kraftstation 916

'•«*-»i«i4- it

Fig. 3 (t. v.). Ställverket I Nyvångs kraftstation. — Tig. 4 (t. h.). Högspän-
ningsställverk i Porjus.

maskiner, transformatorer och
linjer, spänningsregulatorer, mät-
instrument, skyddsanordningar
och felsökningsapparater. Vid
större kraftstationer manövreras
de flesta apparater automatiskt

på elektrisk väg från ett centralt

beläget rum (kontrollrummet, fig.

2), med eller utan utsikt över

maskinsalen. Särskilt förlägger

man gärna den apparat- och in-

strumentutrustning, som betjänar

själva maskinerna, på pulpeter

och pelare med dylik utsikt (fig.

1). De större apparaterna, av
vilka särskilt strömbrytarna
kunna bliva mycket skrymmande
pjäser, och vilka vid höga spän-

ningar kräva stora inbördes av-

stånd, placeras i särskilda, av-

stängda rum. Delade meningar
råda om huruvida dessa rum i

största möjliga utsträckning böra
uppdelas i smärre celler (fig. S)

eller ej (fig. 4). I Amerika synes

man föredragit det förra, i Euro-

pa det senare systemet. Dock
har man i Amerika nu på många
håll gått över till en motsatt yt-

terlighet, nämligen att förlägga

hela ställverket, t. o. m. hela

kraftstationen i det fria. Detta

lämpar sig särskilt vid understa-

tioner utan maskinutrustning

(transformatorstationer) och har
för sådana försökts även i Sve-

rige. Samlingsskenorna avse

att sammanföra effekten från ett

flertal maskiner på en utgående
linje, eller omvänt att låta en ma-
skin betjäna flera utgående lin-

jer. Vid stora totala effektbelopp

söker man dock undvika, att hela

effekten samlas på ett skensystem,

i vilket fall en kortslutning där-

städes skulle "lössläppa" oerhör-

da energimängder. Det förekom-

mer även, att man i sådana fall

sektionerar skensystemen genom
inkopplade induktiva motstånd
för att begränsa den mellan dem
övergående effekten. Alla instru-

ment betjänas vid högspännings-

anläggningar genom transforma-
torer, så att ingen högspänning
kan inkomma å instrumenten.
Detsamma är fallet med de flesta

till anläggningens skydd tjänande

reläer (se nedan). Delade me-

ningar råda om nyttan av s. k.

överspänningsskydd, av

vilka en del typer hava större

benägenhet att framkalla än att

hindra överspänningar, vilka

kunna skada isolationen och där-

igenom förorsaka kortslutningar.

I Sverige är särskilt Vattenfalls-

styrelsen principiellt emot - an-

Ord, som ej återfinnag under E, torde sökas iinder ä.
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vändandet av överspännings-

skydd. Även hava förbättringar,

särskilt i transformatorernas kon-

struktion, bidragit till att göra

dem överflödiga, överspännings-

skydd kunna vara av mänga slag,

såsom jordning över motstånd för

att avleda statiska uppladdning-

ar, jordning över gnistgap i serie

med motstånd, elektrolytiska av-

ledare, induktanser och konden-

satorer. Mot överströmmar
(särskilt kortslutningar) använ-

das strömbrytare, som utlösas av
reläer med en viss fördröjning,

olika för olika punkter, för att

minsta möjliga driftstörning må
uppkomma. Särskilda anordning-

ar för skydd mot j o r d f e 1 (oav-

siktlig förbindelse mellan en le-

dare och jorden, t. ex. genom
söndriga isolatorer, fåglar eller

trädgrenar) förekomma ofta. Hit
höra särskilt de olika systemen
för jordning av trefassystems

nollpunkt jämte därpå grundade
apparater för att i kraftstationen

genast signalera (indikera) en
jordslutning på en eller flera av
faserna. — Smärre kraftstationer

utföras stundom helt automa-
tiska, så att de kunna både igång-

sättas och stannas på avstånd
samt endast behöva tillses då och
då för påfyllning av olja i lager

etc. Vid dessa användas någon
gång asynkrona generatorer, som
bliva billigare men som måste
vara hopkopplade med på samma
nät befintliga synkrona maskiner
för att magnetiseras från dessa.

Elektrisk kraftöverföring, se

Elektrisk kraftdistri-
bution.

Elektrisk ljusbåge. Sättas
tvenne spetsar av metall 1. kol

mot varandra, och förbindas de

med var sin pol av en elektrisk

strömkälla, så uppstår, om spet-

sarna skiljas åt, en E. mellan

dem. Uppkomsten av E. förkla-

ras så, att den negativa polen,

sedan den blivit upphettad, ut-

sänder en ström av elektroner,

som under påverkan av det elek-

triska fältet ioniserar gasskiktet
mellan spetsarna, som därvid blir

ledande för elektriciteten. Mot-
ståndet i E. är störst vid ström-
mens övergång från den positiva

polen till gasen. Temperaturen
blir därför högst vid den positiva

polen, och härifrån utgår huvud-
mängden av ljuset. Emellertid
omsattes endast en liten del av
den elektriska energin i ljus, den
största delen i värme.

Elektrisk ström uppstår, om
en elektricitetsmängd förflyttas i

en ledare. Framgår strömmen åt

ett och samma håll, benämnes
den likström; växlar dess

riktning periodiskt, kallas ström-
men växelström. Med en
period menas tiden mellan
tvenne på varandra följande

ögonblick, i vilka strömmen (1.

spänningen) har samma styrka
och riktning. Genereras E. av en

växelströmsgenerator, i vilken

alla spolar samverka, uppstår
enfasström; ha däremot spo-

larna kopplats i grupper, har den
genererade strömmen flera "fa-

ser" (tvåfasström, trefasström

o. s. v.), som uttagas var för sig.

Faserna äro sinsemellan förskjut-

na en viss del av en period (vid

trefasström % period, 1. 120®, om
perioden delas i 360°). Under en
period växlar strömmen (och

spänningen) mellan O och ett

högsta, resp. lägsta värde, vanl.

efter en sinusformigt varierande

kurva. På ett mätinstrument av-

läses ej strömmens (1. spänning-

ens) momentanvärden utan den

effektiva strömstyr-
kan, resp. spänningen, som
förhåller sig tiU det högsta mo-

Ord, som ej återfmnas under £, torde sökas under ä.
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Grafisk framställning av strömmens,
spänningens och effektens variationer
under en period. Fasförskjutnlng på
grund av Induktivt motstånd. D spän-
ning, J strömstyrka, JD effekt. Den
streckade ytan betecknar den under en
period utvunna energin. T tiden för en

period.

mentanvärdet som 1 till V 2. —
Fasförskjutning benäm-
nes den förskjutning i tid mellan
strömmens och spänningens perio-

der, som uppstår i en lednings-

krets, i vilken utom det ohmska
motståndet även induktivt 1.

kapacitivt motstånd förefinnes. I

förra fallet är strömmen fasför-

skjuten efter spänningen, i senare
fallet före densamma (positiv,

resp. negativ fasförskjutning)

.

Sammanfalla strömmens och
spänningens perioder, erhålles

effekten genom multiplikation av
strömmens och spänningens effek-

tiva värden. Finnes däremot fas-

förskjutning, erhålles effekten ge-

nom multiplikation av ström,
spänning och effektfaktor.
Den senare tecknas cos (p, där (p

är fasförskjutningsvin-
keln (fasvinkeln) 1. den del av
en period (360°), som utgör fas-

förskjutningen mellan ström och
spänning. Effektfaktorn är alltid

mindre än 1.

Elektriskt fält, se Magne-
tiskt fält.

Elektriskt motstånd 1. led-
ningsmotstånd är direkt

proportionellt mot ledarens längd

och omvänt proportionellt mot

dess genomskärningsyta. Dess-
utom beror motståndets storlek

på det material, av vilket ledaren
består, samt på temperaturen.
Ledningsmotståndet uppmätes i

ohm (se Elektriska måttsen-
heter). Med ett ämnes speci-
fika motstånd menas mot-
ståndet hos tråd av ämnet med 1

kvmm:8 genomskärningsyta och
1 m:s längd. Motståndet inver-

kar icke endast på etrömstyrkan
utan även på potentialskillnaden

mellan trådens (motståndets)
båda ändar. Enligt O h m s lag
(se Ohm) är strömstyrkan =
potentialskillnaden ..

ledningsmotståndet
*

ström uppträder på grund av
självinduktion och kapacitet även
ett skenbart motstånd (se Im-
pedans).

Elektrisk överspänning, ab-

normt hög spänning, uppträdande
i elektriska ledningar, orsakad
av atmosfärisk elektricitet 1.

inre förändringar i ledningssyste-

met. Se Elektrisk kraft-
station.

Elektroanalys, kvantitativ ke-

misk analysmetod, vid vilken pro-

vet underkastas elektrolys (se d.

o.). E. är i många fall en bekväm
och tillförlitlig metod och har
största betydelse för driftkon-

trollen vid metallurgiska anlägg-

ningar, spec. kopparverk.

Elektro'd (av grek. e'lektron

[se d. o.], och Jiodo's, väg), de

stavar, plattor 1. block, genom
vilka elektriciteten inledes i en

fast kropp, en elektrolyt 1. en gas.

Den positiva E. kallas a n o' d,

den negativa k a t o' d. E. göras

vanligen av platina 1. kol; stora

E. pressas av en massa av feta

stenkol, kokspulver och tjära

och undergå sedan bränning; de

ha prismatisk 1. cylindrisk form
och kunna skarvas med hjälp av

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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Elektrofor.

nipplar, så att ombyte av E. i en
ugn ej behöver ske.

Elektrodynamik, läran om
elektricitet i rörelse och elek-

triska strömmars inverkan på
varandra.

Elektrofo'r (av grek. e'lektron

[se d. o.], och foro's, bärare), en
enkel apparat för framställning
av elektricitet. E. består av en
skiva av glas, harts, vax, ebonit

eller dylikt, som vilar på en me-
tallskiva T. På ebonitskivan. vilar
en annan metallskiva D, försedd
med ett handtag av isolerande

material. Om skivan D avlyftes

och skivan H göres negativt elek-

trisk genom gnidning 1. piskning
med rovdjursskinn, samt därefter

skivan D sättes tillbaka, uppstår
i denna skiva genom influens en
positiv laddning på undersidan
och negativ på översidan. Beröres
skivan med ett finger, bortledes
den fria negativa laddningen, och
den av ebonitskivans negativa
elektricitet bundna positiva ladd-
ningen kvarstannar. Upplyftes
nu skivan D, blir denna laddning
fri.

Elektrokultu'r, behandling av
växter med elektricitet med av-
sikt att påskynda tillväxten. En
del lyckade försök ha utförts att

stimulera frön med svaga elek-

triska strömmar för att få dem
att gro tidigare än normalt.
Ändra sätt att tillföra elektrici-

tet är att nedsätta med lednings-

trådar förbundna zink- och kop-

parstänger i jorden eller att göra
luften ovanför växterna elektrisk.

På grund av de stora kostnaderna
för inställering och drift har E.

ännu ej fått praktisk betydelse.

ElektroIy's (av grek. e'lektron

[se d. 0.1, och ly'sis, lösning),

sönderdelning av sammansatta
ämnen med den elektriska ström-

mens hjälp. Ämnen, som leda

strömmen, under det de sönder-

delas, kallas elektrolyter.
Nedsätter man i saltsyra tvenne
med var sin pol av ett galvaniskt

batteri förenade platinaelektro-

der, framgår en elektrisk ström
genom syran, och denna sönder-

delas därvid i sina beståndsdelar,

väte och klor. På grund av löner-

nas elektriska laddningar (se

Dissociation) attraheras de

av elektroderna, så att den posi-

tiva väteionen, H+, går till den
negativa elektroden och den nega-

tiva klorionen, Cl~, till den posi-

tiva elektroden. Vid elektroderna

neutraliseras lönernas laddning-

ar, och ionerna avskiljas som
elektriskt neutrala väte- och klor-

molekyler. Ofta förekomma vid

E. sekundära reaktioner. Elek-

trolyseras t. ex. en vattenlösning

av natriumsulfat, bildas pri-

märt vid katoden natrium, som
reagerar med vatten imder bild-

ning av natriumhydroxid och

väte. Vid anoden reagerar den
neutraliserade sulfationen med
vatten, så att svavelsyra och syre

uppstå. Slutresultatet av denna
E. är utveckling av vätgas och

syrgas, under det mängden na-

triumsulfat i lösningen förblir

oförändrad. — Det egentliga

studiet av E. började efter upp-

täckten av den galvaniska elek-

triciteten (1790) och konstruk-

tionen av Voltas stapel (1800).

Ord, som ej återfitmas under E, torde sökas under Ä.
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Nicholson och Carlysle sönderde-

lade vatten elektrolytiskt 1800,

och i början av 1800-t. utförde

Davy sina elektrokemiska under-

sökningar, vilka ledde till fram-
ställning av alkalimetallerna ge-

nom E. av deras smälta hydroxi-

der. 1833 upptäckte Faraday, att

vid E. den utfällda mängden
ioner är proportionell mot den
förbrukade elektricitetsmängden,

och att en och samma elektrici-

tetsmängd avskiljer ekvivalenta

mängder ioner ur olika elektroly-

ter (Faradays elektro-
lytiska lag). Den elektrici-

tetsmängd, som avskiljer en
gramekvivalent (se d. o.) av ett

ämne utgör 96,494 coulomb, vilket

överensstämmer med det förhål-

landet, att en grammolekyl inne-

håller 6,064 X 10" molekyler
(Avogadros tal) och att varje ion

är laddad med 4,774 X 10"-" elek-

trostatiska enheter. (Se Elek-
troner och Elektriska
mått senhet er.)

Elektroly't, se Elektrolys.

Elektromagnetiska vågor, se

Elektriska vågor.
Elektromagneti'sm, läran om

sambandet mellan elektricitet och
magnetism. E. grundades genom
H. K. örsteds upptäckt, att en
elektrisk ström förmår vrida en
magnetnål, som närmas till

strömledaren. Detta fenomen
studerades vidare av särskilt

Ampere, som bl. a. formulerade
den s. k. Amperes regel (se Am-
pere). — Om en elektrisk ström
ledes genom en ledning, som lin-

dats omkring en stång av järn,

blir denna magnetisk (elektro-

magnet). Omvänt kan elektricitet

erhållas i en ledare, som rör sig

i ett magnetiskt fält (se

d. c). Jfr Induktion.
Elektrome'ter, »e Elektro-

sk op.

Eiektromotorisk kraft, se P o-

t e n t i a 1.

Elektron, grek., bärnsten
(även namn på en legering av
guld och silver). Ordet E. anses
ha givit upphov till orden elek-
tricitet och elektrisk,
emedan bärnsten vid gnidning
blir elektrisk.

Elektro'ner, elektriskt ladda-

de partiklar, som antagas ingå i

atomerna (se Atom) och som
spela en mycket stor roll vid för-

klaringen av elektriska och op-

tiska företeelser. De negativa
elektronerna (1. E. i egentlig be-

märkelse) utslungas från kato-

den i t. ex. Röntgenrör (se

Röntgenstrålar) och bilda

de s. k. katodstrålarna. Likaså
bestå ^ -strålarna från radium (se

d. o.) av E. Elektricitet består

av E. 1. elektricitetsato-
mer (som de förr benämndes)
ungefär på samma sätt som ma-
terien består av vanliga atomer.

En elektrons massa är endast

omkr. */i8jo av en väteatoms
massa. Dess laddning, den s. k.

elementar- 1. enhets-
laddningen är 0,00000000048
E. S. E. (se Elektriska måtts-
en h e t e r) och lika stor som
laddningen hos en envärd ion (se

Atom och Elektrolys). De
partiklar, som på samma sätt an--

tagas bilda positiv elektricitet,

äro däremot aldrig mindre än

atomerna själva (se Kanal-
strålar). — Ljus antages vara
elektromagnetiska vågor i etern,

alstrade av elektronernas sväng-

ningar omkring atomkärnan.

Elektro-opti'k, den veten-

skapsgren, som behandlar sam-

bandet mellan elektricitet 1. mag-
netism och ljus. Se H a 1 1 -

wackgeffekt, Starkef-
fekt, Zeemaneffekt och

Polarisation.

Ord, som ej återfinnai under E, torde sökai luder ]L.
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Elektropatologi', läran om av
elektriciteten framkallade kropps-

skador och deras behandling.

Elektricitetens verkan beror på
spänningen och strömstyrkan.

Likström av 100—150 volts spän-

ning är ej ofarlig, av mer än 500
volt nästan alltid dödande.
Växelströmmars verkan bero

även på periodtalet. Högspänd
växelström med lågt periodtal är

ofta dödande. Motståndskraften
är olika, men dessutom synes en

stöt vara mycket verksammare,
om den kommer oväntat. Vid av-

rättning i elektriska stolen flyr

livet icke så snabbt som ofta hän-
der vid olycksfall. Vid strömmens
in- och utgångsställen uppstå
brandskador, ofta genom förgas-

ning av metallen i ledningen, var-

vid huden blir mörkfärgad; i

blodkärls- och nervsystemen in-

träda även förändringar. Gå des-

sa förändringar tillbaka, inträder
vanligen full hälsa mycket fort.

Endast imdantagsvis uppträda
eftersjukdomar, ss. ben- och led-

åkommor och näringsrubbning i

huden. Döden inträder ofta ögon-
blickligt i hjärtförlamning 1. and-
ningsstillestånd, men ibland fort-

sätter den förolyckade sitt arbete
o. d. för att först efter en längre
stund bli medvetslös. Kommer då
snabb hjälp, kan han vanl. räd-
das. Den förolyckade frigöres

först från ledningen, varvid räd-
daren dock måste tillse, att han
själv är isolerad. Därpå inledes

behandling med konstgjord and-
ning och hjärtmassage. Läkare
tillkallas. Brandskadorna äro så

karaktäristiska, att dödsorsaken
är lätt att fastställa, vilket rätts-

medicinskt är av vikt, då både
mord- och självmordsförsök med
elektrisk ström förekommit.

Elektrosko'p, instrmaent, med
vilket elektricitet kan påvisas.

Ett E., med vilket potentialen

samtidigt kan mätas, kallas

elektrometer. Ett enkelt E.

består av en metallstång, på vil-

ken nedtill två tunna guld- 1.

aluminiumblad och upptill en
metallkula äro fastade. Om en
elektriskt laddad kropp närmas
intill kulan, laddas stången, och
bladen skilja sig från varandra.
Grenom att avläsa bladens utslag

på en skala, erhålles ett mått på
potentialen. I andra elektromet-
rar användes endast ett rörligt

aluminiumblad. En något mera
komplicerad elektrometer är

Thomsons kvadrant-
elektrometer, som består

av en i fyra kvadranter uppdelad
metaildosa och inuti denna en 8-

formig, rörlig visare. Skalan av-

läses med hjälp av en spegelan-

ordning.

Elektrostati'k, läran om elek-

tricitet i vila, "statisk elektrici-

tet". Adj. elektrostatisk.
Jfr Elektrodynamik.

Elektroteknik, elektricitets-

lärans praktiska tillämpning på
tekniken, är en jämförelsevis ung
vetenskap, som uppstått först i

början och mitten av 1800-t. Ers
äldsta grenar äro g a 1 v a n o -

teknik, telegrafi och be-

lysning med båglampor, till

vilka ändamål galvaniska batte-

rier kunde brukas. Då på 1860-

och 1880-t. praktiskt användbara
likströmsgeneratorer uppfunnits
(av Pacinotti, Siemens, Edison
m. fl.), tog E. ett stort steg fram-
åt, och elektricitetens användning
i det praktiska livet blev därmed
mera mångsidig. Växelströms-
maskiner började tillverkas på
1880-t., och omkr. 1890 kunde,

tack vare Ferraris* och andras,

särskilt svensken Wenströms,
uppfinningar, trefasström kom-
ma till användning, vilket gav

Ord, som ej återfinnai under E, torde sökas under 3L.
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upphov till den moderna elek-

triska kraftöverföringen med
hjälp av högspända strömmar. —
Man skiljer mellan stark-
ströms- och svagströms-
teknik, av vilka den förra be-

handlar framställning av elek-

trisk energi och dennas fördelning

och användning, den senare tele-

fon!, telegrafi, signalväsen o. d.

Elektroteknisk industri, fram-
ställning av elektriska maskiner
och apparater, har sedan 1880-t.

huvudsakligen varit bunden till

Tyskland och För. Stat., varest

den grundats på en synnerligen

rik och mångsidig uppfinnarverk-
samhet. Större tyska elektrotek-

niska firmor äro Allgemeine
E 1 ek t r i z i t ä t 8 Gesell-
s c haft (A. E. G.) och Sie-
mens-Schuckert-Werke,
ledande amerikanska firmor äro
General electric c o. och
Westinghouse electric
and manufacturing c o.

Sveriges E. har de senaste år-

tiondena visat ett kraftigt upp-
sving. Största anläggningarna har
Allmänna Svenska Elek-
triska a. b. (A. S. E. A.),

Västerås. Andra större äro Luth
och Roséns elektriska a. b.,

Stockholm, Elektriska a. b.

E c k, Partille, varjämte a. b. D e

Lavals ångturbin niunera
tillverkar såväl generatorer som
motorer. Kablar och lednings-

material tillverkas av bl. a. M a x
Sieverts fabriks- a. b.,

Sundbyberg, Svenska me-
tallverken, Västerås, Fin-
spångs metallverk och
Liljeholmens kabelfa-
brik. Svagströmsapparater till-

verkas vid Allm. telefon
a. b. L. M. Ericsson, Stock-

holm, samt i stor utsträckning vid

Telegrafverkets verkstäder.

Elektroterapi', elektrisk be-

handling av sjukdomar. Sedan
Galvani 1780 upptäckt den kon-
stanta elektriska strömmen, för-

sökte man, ehuru till en början
fruktlöst, att använda den till

behandling av sjukdomar. Först
efter Faradays upptäckt av in-

duktionsströmmen 1831 konstrue-
rades praktiska apparater för be-

handling av nerv- och muskel-
sjukdomar, vilka numera icke

minst genom elektriska under-
sökningar blivit närmare kända.
I spetsen för detta arbete gick

Duchenne de Boulogne, som fann,

att man genom att sätta ena
elektroden på bestämda punkter

på huden kunde åstadkomma
sammandragningar av muskler-
na. Remak visade, att dessa pimk-
ter motsvarade utträdesställena

för till musklerna ledande moto-
riska nerver. Du-Bois-Reymond
konstruerade sin "slädapparat",

med vilken bekvämt kunde med-
delas behandling med induktions-

ström, vars styrka och spänning
kunde modereras. Behandling
med galvanisk ström föll nu i

glömska, till dess Remak påvi-

sade dess värde. Den användes
numera rätt mycket vid hjärn-

och ryggmärgslidanden, medan
behandling med induktionselektri-

citet (Faradisation) brukas mot
muskel- och perifera nervåkom-
mor och som elektriska bad.

Båda slagen av ström ledas ge-

nom metallplattor, omlindade

med fuktig vadd, till huden, var-

vid den ena, den verksamma elek-

troden göres mycket mindre än

den andra. Göres elektroden nål-

formig och stickes in i huden,

kan galvanisk ström användas

till elektrolys för borttagan-

de av vårtor, vanprydande hår-

växt o. d. Behandling med tesla-

strömmar (Arsonvalisation) och

statisk elektricitet (Franklinisa-

Ord, som ej återfiimas under E, torde BÖkas under Ä.
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tion), användes ocksä. Av stort

värde är d i a t e r m i n (se d. o.)

och användningen av jätteelektro-

magneten för utdragande av
järnsplittror ur ögonen (se

ögonsjukdomar). Vid elek-

trisk Ijusbehandling (se Ljus-
behandling) är det ljuset

och värmet, vid galvanokaustik
är det värmet i den av strömmen
glödgade platinan, som verkar,

icke elektriciteten. E. kan icke

anses ha fyllt på densamma ställ-

da förväntningar, och dess ver-

kan beror ofta pä suggestion.

Elektriska bälten, voltakors o. d.

äro fullkomligt värdelösa.

Elektrotropfsm, se T r o p i s -

mer.

Eleme'nt (lat. éleme'ntum)

.

Grundämne, grundbeståndsdel

;

de första grunderna, livsvillkor;

område, där man finner sig till

rätta och trives. — Astr. E. kal-

las vissa storheter, medelst vilka
en himlsikropps ort kan beräknas.
För en planet äro E. sex: banans
halva storaxel, excentriciteten,

inklinationen, den uppstigande
nodens längd, periheliimas längd
och planetens ort vid en viss tid-

punkt, epoken. — Problemet
att beräkna en planets ort löstes

av Kepler (se d. o.) med använ-
dande av E. — Fys. Se G a 1 v a -

niskt element. — Kem. Be-
teckning för de enkla kroppar,
varav materian består. Den mest
bekanta av forntidens föreställ-

ningar om materians samman-
sättning är den, som formulerats
av Empedokles och senare bl. a.

av Aristoteles. Enligt denna här-
leder sig all materia från ett be-

stämningslöst urämne, hyle, som
kan antaga olika grundegenska-
per, SS. köld, värme, fuktighet
och torrhet. G^nom samtidigt an-

tagande av dessa egenskaper, i

den mån de ej upphäva varandra.

uppstå av hyle de fyra ele-
menten (jord, vatten, eld och
luft) med följande egenskaper:
jord: köld och torrhet; vatten:
köld och fuktighet; eld: värme
och torrhet; luft: värme och fuk-

tighet. Genom att dessa fyra E.

förenas med varandra uppstå
andra ämnen, vilkas egenskaper
bero på de proportioner, i vilka
E. ingå i ämnena. — Denna upp-
fattning av materian berättigade
alkemisterna till antagandet, att

ett ämne skall kunna förvandlas
i ett annat, eftersom hela mate-
rian ytterst består av samma
grundsubstans. Genom alkemin
kom man att observera även äm-
nenas kemiska egenskaper, och
det blev därför nödvändigt att

öka E:s antal; så t. ex. antog
araben Geber på 700-t., att alla

metaller bestodo av svavel och
kvicksilver, vilka beteckningar
dock äro att fatta mera abstrakt,

SS. representativa för vissa egen-

skaper. Först genom Boyle (se

d. o.) inträdde en modernare upp-
fattning av materians samman-
sättning (se vidare Grund-
ämnen),

Elementaranalys, sönderdel-

ning av organiska ämnen för att

utröna de i dessa ingående ele-

mentens (vätets och kolets)

mängd. Genom att i ett s. k. för-

bränningsrör av hårdsmält glas

upphetta en bestämd mängd av
ett organiskt ämne, därefter

oxidera de bildade gaserna med
kopparoxid och uppsamla oxida-

tionsprodukterna (vattenångan
och koldioxiden) i den s. k.

absorptionsapparaten, kunna des-

sa förbränningsprodukter uppvä-
gas och mängden kol och väte

därigenom bestämmas. På lik-

nande sätt kan även mängden av

kväve i organiska substanser be-

stämmas.

Ord, Bom ej JLterfinnas under £, torde sökas under ä
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Elementa'randary personifika-

tioner av de fyra elementen i me-
deltidens animistisk-kabbalistiska

naturuppfattning

:

g n o m e r

(jordandar), un di ner (vatten-

andar), syl f er (luftandar) och
salamandrar (eldandar).

Deras egenskaper äro utförligt

beskrivna av Paracelsus.

Elementa'rladdning, se Elek-
tro n e r.

Elementa'rläroverk, seH ögr e

allmänt läroverk och
Skolväsen.
Elementa'rmagneter, se

Magnetiem.
EIementä'r, i sammansätt-

ningar elementar- (av lat.

éleme'ntum, grundämne), som hör
till 1. sysslar med det ursprung-
liga, med grunderna (t. ex. i un-

dervisningen) .

Elemi'hartser erhållas av

olika träd och buskar, av fam.

Bwrs&ra'ceacy från Gamla och
Nya världens tropiker. De äro

vanl. av mjuk konsistens, ha ter-

pentinlukt och användas till fer-

nissor.

Ele'nchus [-kus] (lat., grek.

e'lenkos), vederläggning, motbe-
vis; därav elenkti'k i betydel-

sen vederläggningskonst. Ignora'-

tio ele'nchi är det fel i en bevis-

föring, som består i bortseende

från eller bristande aktgivande

på bevisningens uppgift, så att

man bevisar något annat än det

som avsågs.

Eleonora av Akvitanien,
f. 1122, d. 1204, var först gift

med Ludvig VII av Frankrike,

skilde sig från denne och äktade

1152 Henrik II av England. Hen-
nes arvländer, Guienne, Gascogne

och Poitou, d. v. 8. nästan hela

B.V. Frankrike, tiUföUo därmed
engelska konungahuset.

Elephanti'asis (av grek. e'le-

fa8y elefant), elefant!' asii

"elefantsjuka". 1. E. a' r a b um
(beskriven av arabiska läkare),

en genom lokalt cirkulationshin-

der, stundom ock ("Barbados-
sjuka") genom en parasit {Fila'-

Ha Bancro'fti) förorsakad oform-
lig förtjockning av hud och un-
derliggande vävnad, oftast i de
yttre könsdelama och nedre
extremiteterna. — 2. E. g r a e -

c o' r u m (beskriven av grekiska
läkare), detsamma som spetäkka.

Elers, Johan, f. 1730, d.

1813, diriftstäUare, ämbetsman;
utgav 1800—01 det förtjänstfulla

historisk-topografiska arbetet

Stockholm (4 bd).

Eleu'sis, stad i det antika Ät-

tika, nu en obetydlig by L e f -

s i' n a. E. var urspr. ett eget

rike, vars historia går tillbaka

till bronsålderns mykenska kul-

turtid och till de primitivare kul-

turskedena före denna (se

Egeisk kultur). I historisk

tid var E. liksom hela Ättika

TEMPELOMRÅDET
VID /•.

ELEU5I5 A>*

Ord, Bom ej återfinnai under E, torde sökas under Ä..
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Kulner 1 Eleusig.

förenat med Aten (sannolikt från
omkr. 700). — E. var berömt ge-

nom sina mysterier (se d. o.),

vilka efter Ers förbindelse med
Aten blevo attisk statskult men
handhades av vissa eleusiska

prästsläkter imder en överste-

präst, kallad hierofant. Hu-
vudgudomligheterna i denna kult
voro Demeter, Persefone och
Triptolemos (se dessa ord). Under
hösten varje år firades i E. stora
mysterier, till vilka blott invigda,

m y' s t e r, hade tillträde. Den,
som önskade deltaga, vände sig

till en medlem av prästsläkterna,

vilken blev hans vägledare,

m y 8 t a g o' g. Deltagarna ålades

tysthetsplikt, och föga är därför
känt om mysteriernas väsen. Att
de urspr. haft samband med
åkerbruket och årsväxtkulten
synes klart, liksom att de tidigt

förbundits med förhoppningar för

de invigde om ett lyckligt öde
efter döden. Kultlokalerna ha ut-

grävts av det grekiska arkeolo-

giska sällskapet (1882 flf.). Vikti-

gast av ruinerna är den heliga

gudstjänsthallen, teleste'rion, som
efter en ombyggning på 400-t.

f. Kr. rymt 3,000 personer (se

planen, 10). Mest berömd bland
de lösa fynden är en reliefbild

av Demeter, Persefone och Tripto-

lemos från första hälften av
400-t. f. Kr. (se iU. tiU Deme-
ter).

Eleute'rios, grek., "den befri-

ande", binamn till Z e u s. —
Eleute'ria, forngrekisk fest

till Zeus Eleuterios' ära.

Eleuthera [eljo'there], Roy al
Island, ö bland Bahamaöarna.
Stor fruktodling. Huvudorten,
som är befäst, heter Governor's
Harbour. 609 kvkm. 6,000 inv.

EIe'v (fr. éléve), lärjunge.

Elevatio'n (lat. el6va'tio, lyft-

ning). Elevationsvinkel,
se K u 1 b a n a.

Eleva'tor (av lat. eleva're,

upplyfta) , se H i s s och Trans-
portanordningar.

a. b. Eleva'tor, Stockholm, till-

verkar vid verkstäder vid Lilla

Ursvik, Ulriksdal, hissar, trans-

formatorer och elektriska appa-
rater. Bolaget grundat 1907; ak-

tiemajoriteten äges av Graham
Brothers a. b., Stockholm.

Eleve'ra (fr. elever), upp-
fostra; hänvisa protesterad växel

till närmast föregående endos-

sent.

Elevfartyg, handelsfartyg,

oftast segelfartyg, som går i

fraktfart och å vilket medföljan-

de ynglingar få praktisk utbild-

ning i sjömansyrket.

Elfenben, ben av elefantens

betar, har en synnerligen tät

struktur, varför det är mera
elastiskt än vanliga bensorter.

Kan skäras i tunna blad och an-

tager lätt polityr. Som E. utgivas

ofta mindre ädla bensorter. Även
imiterat E. förekommer, men
detta är strukturlöst och därför

lätt att skilja från äkta. Jfr

Elfenbenspalmer.
Elfenbenskonst. Eedan i

äldsta tider användes elfenbenet

för prydnadsändamål. Assyrier

och egypter begagnade det före-

Ord, lom ej återfinnas under E, torde iSkas under Ä..
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Tronande Maria med barnet. Bysantinsk
elfenbensrelief.

trädesvis som beslag pä prakt-

möbler samt för små toalett-

skrin, prydnadsartiklar o. d. I

den grekiska skulpturen bru-

kades elfenben i förening med
guld, när det gällde att fram-
kalla en praktfull och överväl-

digande verkan (Feidias' Atena
partenos var t. ex. utförd i denna
8. k. kryselefantina teknik).
— Under medeltiden, särskilt i

den bysantinska konsten, utveck-

lades elfenbenssnideriet allt mer;
en höjdpunkt betecknar Maxi-
mianus' berömda biskopsstol i

Ravenna (500-t., se ill. till C a -

t h e d r a) . Även små flygelalta-

ren, biskopskräklor o. d. utför-

des i elfenben och äro ofta mäs-
terverk av dekorativ skulptur.
— Under renässansen blevo små
medaljongporträtt av elfenben

vanliga och utfördes efter koppar-

stick av Diirer och andra konst-

närer. På 1600-t. nådde E. ännu
högre; man gjorde dels silverin-

fattade pokaler och kannor (se

ill. till Dryckeskärl sp. 542)

,

dels krucifix, reliefplattor o. s. v.

med figurer i frisk och målerisk
stil. Lucas Faidherbe ut-

förde sålunda, efter Kubens bac-

kanaler, lekande putti i mycket
hög relief. Även fristående figu-

rer och grupper förekommo, t. ex.

Kreugers tiggarfigurer efter

Callotteckningar. Den främste
nordiske elfenbenssnidaren var
norrmannen Magnus Berg,
f. 1666, d. 1739, som verkade i

Köpenhamn. Fransmannen Jean
Cavalier vistades på 1690-t.

i Sverige, där han utförde medal-
jongporträtt, präglade av en yt-

terst fin och säker personkarak-
täristik. I början av 1700-t. an-

vändes gärna tobaksrivjärn av
elfenben, ofta med figurer och
rik omamentik. — I Orientens

konstslöjd har elfenbenet spelat

en stor roll. I Kina har det före-

trädesvis använts till prydnads-

föremål, dosor, solfjädrar etc.

Berömda äro också japanernas

"netsuke", små figurer 1. grup-

per av människor och djur,

skarpt naturalistiskt uppfattade

och avsedda att sammanhålla

Franz von Brug. Elfenbensrelief fr&n
1600-t. Efter Diirer. (Nat. mus.)

Ord, som ej Återfinnas under E, torde sökas under ä.
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Japansk "netsuke" av elfenben. (Nat.
mus.)

snörena på de små askar, "inro",

som bäras i bältet (se ill. till

Bildhuggark onst sp. 1506).

Elfenbenskusten, fr. Cöte
d'Ivoire, fransk koloni i Väat-

Afrika på övre Guineakusten
mellan republiken Liberia i v.

och brittiska kolonin Guldkusten
i ö. Den låga lagunkusten höjer

sig mot det inre till bergland.

Urskogarna i de lägre områdena
övergå i de högre till savanner.

Säte för administrationen är

Bingerville innanför en stor la-

gunsjö, vid vars inlopp Ers vik-

tigaste hamn. Gran Hl Rasaam, är

belägen. Från kusten leder en
järnväg 316 km. in i landet. Vik-
tigaste produkter äro ädla trä-

slag, särskilt mahogny, palm-
olja och palmnötter, kakao och
fisk. 320,000 kvkm. 1,550,000

inv., övervägande sudannegrer.

C:a 1,000 européer. — Med E.

avsågs fordom endast själva kust-

sträckan, som upptäcktes vid
mitten av 1400-t. av den portu-

gisiske prinsen Henrik Sjöfara-

Jakob brottas. Elfenbensrelief av Mag-
nus Berg. (Nat. mus.)

^, Elfenbenspalm (Phytelephas macro-
carpa).

ren och erhöll sitt namn av de

såsom mynt och bytesvara an-

vända elefantbetarna. Fransmän-
nen gjorde 1842 anspråk på E.

och ockuperade det 1882.

Elfenbenspalmer 1. s t e n -

nötspalmer kallas några
palmer, vilkas frön, stennöt-
t e r, innehålla en benhård frö-

vita, som kan svarvas och går i

handeln under benämningen
vegetabiliskt elfenben.
Viktigaste E. äro
inicroca'rpa och
macroca'rpa från n.v. Syd-Ame-
rika, numera odlade flerstädes i

tropikerna. Stennötterna använ-
das framför allt till knappar.

Elfenbenssvärta, urspr. ben-

kol, framställt av elfenbensav-

Phyte'lephas
Phyte'lephas

Ord, som ej återfinnas imder E, torde sökas under Ä.
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fall; numera namn på olika sor-

ter djupsvarta bensvärtor.

Elfsborg, se Älvsborg.
Elfving, Fredrik Emil

Volmar, f. 1854, finländsk

botanist, professor i Helsingfors
1892. E. har utfört betydelsefulla

växtfysiologiska undersökningar
samt publicerat arbeten om kul-

turväxter och algernas systema-
tik.

Elgar [e'llg9], sir Edward,
f. 1857, engelsk tonsättare, prof.

i Birmingham 1904, särskilt känd
genom ett flertal oratorier, av
vilka The dream of Gerontius

(1900) och The Kingdom (1906)

framförts i Sverige.

Elgeverken, gjuteri och verk-

stad i Linköping för tillverkning

av transmissioner o. d. ; tillhör

a. b. Linköpings Gjuteri & Mek.
Verkstad. Anläggningen grundad
1878.

E'lgin. 1. Se Moray. — 2.

Huvudstad i Moray, Skottland,

belägen vid Lossie River. Kyrko-
och klosterruiner. 9,000 inv.

E'lgin. 1. Thomas Bruce,
earl av E., f. 1766, d, 1840,

engelsk diplomat och konstsam-
lare. Sändebud i Konstantinopel
1799—1802, förvärvade han en

mängd antika konstverk i Grek-
land, däribland större delen av
den skulpturala utsmyckningen av
Partenon (se d. o.). Under namn
av Elgin Mdrhles införlivades

samlingen 1816 med British Mu-
seum, till vars främsta skatter

den hör. — 2. James Bruce,
earl av E., f. 1811, d. 1863, den
föregrs son, brittisk statsman,
utnämndes 1846 till generalgu-

vernör över Kanada, där han un-

der sin sjuåriga vistelse lyckades

genomföra kolonial självstyrelse.

Vicekonung över Indien 1862.

E'lgin Marbles [mablå], se

Elgin 1.

El gran Chaco, se Chaco.
Elgstrom. 1. Per E., f. 1781,

d. 1810, skald. E. kom från ett

fattigt torparhem och hade under
sin studietid att utstå svåra för-

sakelser, varigenom hans hälsa
undergrävdes. Hans diktning,

som är starkt romantiskt färgad,

visar en rik och egenartad, fast-

än aldrig till full utveckling hun-
nen begåvning. — 2. O s s i a n E.,

f. 1883, konstnär, författare. E:s
teckningar, akvareller och humo-
resker ge uttryck åt en bisarr och
fantastisk humor, som funnit
sina tacksammaste ämnen i lap-

pars och eskimåers primitiva
sagovärld (t. ex. Människor och
andar, eskimåmyter i bild, 1921).

Han har även företagit etnogra-

fiska studieresor bland dessa folk,

skildrade bl. a. i Moderna eski-

måer (1916), Lappalaiset (1919),

Karesuandolappa/ma (1922), vil-

kas vetenskapliga resultat dock
utsatts för kritik. — 3. Anna
Lenah E., f. 1884, den föregrs

syster, författarinna, gift 1912

med författaren G. CoUijn. Ers
diktning bottnar i en färgrik och

extatisk romantik och bäres ofta

av socialt patos, men stilen är ej

sällan förkonstlad. Hon har bl. a.

Månen förföljer djuret med järnsvan-

sen. Akvarell av Ossian Elgstrom (ur

"Människor och andar").

Ord, som ej åLterfinnas under E, torde sökas under

I
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utgivit novellsamlingarna Gäster
och främUngar (1911), Stjåma/n
va/rs namn är malört (1915),

Mödrar (1917) och Marta och
Maria (1921).

Eli, ee Eliderna.
Eli'a, i N. T. El i' as, profet

i Israels rike på konung Ahabs
tid. Berättelserna om E., i vissa

punkter rätt starkt utsmyckade
med legender, ge dock i stort

sett en gripbar bild av den väl-

dige mannen och hans kamp för

Jahves sak mot konungahuset.
Denna kamp gällde främst den
feniciska Baalsdyrkan, eom av
Ahabs gemål, Isebel från Sidon,

införts i landet (om denna strid

handla 1 Kon. 17—18 och det sä-

kerligen ej SS. fortsättning härtill

avsedda kap. 19), samt Isebels

hänsynslösa handlingssätt mot
israeliten Nabot (1 Kon. 21). —
Om Ers slut är intet känt. Le-
genden låter honom liksom Henok
(Hanok) bliva levande upptagen
till Gud (2 Kon. 2). — Ännu i

sena tider har Ers gestalt syssel-

satt folkets sinne. En särskild

plats intager han sålunda i ju-

dendomens eskatologi. Enl. Mal.
4r 5 f. skall han komma åter ss.

en vägrödjare före Herrens stora
dag (jfr i N. T. Mark. 6: 15, 9r

11 ff.), en förväntan, som i evan-
gelierna förklaras hava gått i

uppfyllelse i Johannes döparen.

Elias, se M o u n t Elias.

Eli'as a v C o r t o' n a, d. 1253,
franciskanmunk, högste ledare av
orden 1221—27 och 1232—39. Se
vidare Franciskanorden.

Eliaseld, se E 1 m s e 1 d.

Eliasson, Axel, f. 1868,
innehavare av konstförlag i

Sthlm, sedan 1910 ledare för Bar-
nens dag i Stockholm.

Eli'derna, en israelitisk släkt,

härstammande från Eli, en mot
slutet av domartiden levande

präst vid Siloa helgedom, där ar-

ken då förvarades (1 Sam. 1: 3,

9, 3: 1 flf., 14: 3; först i ett sent
tillägg, 1 Sam. 4: 18, betedinas
Eli SS. domare). Då i en för

Israel olycklig strid mot filisté-

erna bl. a. Elis båda söner stupa-
de och arken gick förlorad, drab-
bades även Eli själv av bråd död
(1 Sam. 4). Den ene av sönerna,
Pinehas, efterlämnade två söner,

I-Kabod och Ahitub, och Ahitub
var fader till den Ahia, som un-
der Sauls första tid var präst,

och tydligen även till den Aliime-
lek (se d. o.), som imder Sauls
sista tid, jämte övriga medlem-
mar av sin faders släkt, var
präst i Nob (Silo hade, antagli-

gen under kriget mot filistéerna,

blivit ödelagt. Jer. 7: 12). Då
Ahimelek gav den flyende David
hjälp, blev han jämte hela sin

släkt nedhuggen av Saul. En son
tiU honom, Ebjatar, lyckades
emellertid fly till David, i vars
tjänst han trädde och vars präst
han blev jämväl under Davids
hela regeringstid, under vilken
tid han dock fick dela ämbetet
med en nykomling, Sadok (se d.

o.). Vid Salomos tronbestigning
blev han slutligen, ss. anhängare
till Adonia, avsatt från prästäm-
betet (1 Kon. 2: 26 f.). Från
denna tid var sadokidernas ätt
den härskande vid landets huvud-
helgedom, och E. fingo nöja sig

med underordnade prästsysslor
(1 Sam. 2: 36).

Eli', eli', lema' sabakta'ni,
hebr., min Gud, min Gud, varför

har du övergivit mig?, ett av
Kristi ord på korset (Matt. 27:

46).

Eli'gius, f. omkr. 590, d. 659,

helgon, Flanderns apostel, till

en början guldsmed och mynt-
mästare, sedermera präst och
klosterföreståndare med stort in-

Ord, lom ej ittrfinnaB under E, torde sökai under H.
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flytande vid frankiska hovet,

641 biskop i Noyon. E. är guld-
smedernas skyddspatron. Fram-
ställes i konsten vanl. som guld-

smed (se ill. till Gris tus).
E'lihu, namn på flera perso-

ner i G. T., av vilka den mest
kände är den i Jobs bok uppträ-
dande. Se vidare J o b.

E'lim, enl. 2 Mos. 15: 27 läger-

plats under israeliternas vand-
ring genom öknen. E:s läge kan
ej med visshet avgöras.

Eliminatio'n (av lat. elimi-

na're, avlägsna), bortskaffande
av obekanta i ett ekvationssystem
för erhållande ^v färre ekvationer
med färre obekanta. — E 1 i m i -

n e' r a, avlägsna, utesluta.

Eling, socken i Skarab. 1.,

jämte Bitterna och Laske-Vedum
pastorat i Skara stift. 420 inv.

Elins källa, strax s. om Sköv-
de, uppkallad efter S:ta Elin
(Helena) av Skövde. Den igen-

fylldes 1596 men framsprang se-

dermera ånyo. Ett över källan

byggt kapell nedrevs 1759.

Eliot [e'llj8t], sir John E.,

f. 1592, d. 1632, engelsk poli-

tiker, blev 1614 medlem av un-

derhuset, där han 1625—29 var
ledare för oppositionen mot Karl
I:s och Buckinghams politik. E.

yrkade på en kraftfull utrikes-

politik till de protestantiska sta-

temas förmån, protesterade mot
åsidosättandet av parlamentets
yttrandefrihet och beskattnings-

rätt samt deltog i utarbetandet
av Petition of right (se d. o.).

Vid avslutandet av 1629 års par-

lament uppläste E., medan tal-

mannen mot sin vilja fasthölls

vid sin stol, tre resolutioner mot
konungens lagstridiga politik.

Han fängslades kort därpå och

avled i Tower.

Eliot [elijet], George, se

Evans.

Eliott [e'Uj9t], se Heath-
field.

E'liSy grekiskt landskap, om-
fattande n.v. delen av Pelopon-
nesos, uppkallat efter den antika
stadsstaten E., som 471 f. Kr.
blev hela landskapets huvudort.

Eli'sa, profet i Israels rike,

enl. 1 Kon. 19: 19 ff. son till en
förmögen bonde, av Elia kallad
till hans lärjunge och andlige

arvtagare. Berättelserna om E.

(2 Kon. 2 ff.) äro till större

delen legendariska. E. framträ-
der flerstädes ss. förrättare av
rena mirakel, varvid f. ö. ett

par motiv från Elias historia

ånyo komma till användning (2

Kon. 4: 1 ff.). Särskilt gärna
skildras han i "profetlärjungar-

nas" krets, för vilka han tydli-

gen varit ett slags överhuvud.
Historisk är säkerligen E:s i 2

Kon. 9:1 ff. skildrade medver-
kan vid fullbordandet av den av
Elia uttalade domen över Ahabs
hus — genom Jehus korande till

konung, överhuvud synes E. på
ett mera direkt sätt än före-

gångaren ha ingripit i sin tids

politik. Om hans slut förtäljer 2

Kon. 13: 14 ff.

Elisabet, den heliga E., f.

1207, d. 1231, ungersk prinsessa,

1221 förmäld med lantgreven

Ludvig av Thiiringen, greps-

omkr. 1225 av den helige Frans'
fattigdomsideal men hindrades av
sin biktfader Konrad av Marburg,
vilken i stället drev henne till den
hårdaste askes. Änka sedan 1227,

utvecklade hon emellertid i Mar-
burg en storartad verksamhet för

lindrande av nöden bland sjuka

och fattiga samt inträdde ss.

Tysklands första kvinnliga med-
lem i Frans' tertiarieorden. 1235

blev hon kanoniserad. Samma år

påbörjades den efter E. benämn-
da, i skön gammalgotik utförda

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under &.,
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Elisabetskyrkan i Marburg. Un-
der inverkan av Ers exempel upp-
växte snart på en mångfald plat-

ser liknande barmhärtighetsin-
rättningar. — Efter E. ha upp-
kallats dels elisabetinnor,
en på 1300-t. stiftad nunneorden,
dels Elisabetssystrar,
medlemmar av den 1842 stiftade

S:t E Ii sabe ts

f

örening-
e n, som ägna sig åt sjuk- och
fattigvård. I Sverige inkommo de
1876. Nu verka i Stockholm, Gö-
teborg, Malmö och Gävle omkr.
40 systrar.

Elisabet, svensTca furstinnor.
— 1. E. (Isabella), f. 1501,

d. 1526, Sveriges, Danmarks och
Norges drottning, syster till kej-

sar Karl V, 1514 gift med Kris-

tian II, som hon 1523 följde i

landsflykt. — 2. E., f. 1549, d.

1597, Gustav I:s och Margareta
Leijonhufvuds yngsta dotter,

1581 gift med hertig Kristofer av
Mecklenburg.

Elisabet (eng. Elizabeth
[ili'z8beth]), drottning av Eng-
Icmd, f. 1533, d. 1603, dotter till

Henrik VIII och Anna Boleyn,
efterträdde 1558 sin halvsyster

Maria på tronen. Efter ett uppror
1554 till Ers förmån utsatte
Maria henne för ständiga förföl-

jelser och sökte förgäves utesluta
henne från tronföljden. Ehuru ej

avgjort antikatolsk, var E. fient-

lig mot påveväldet och tog till sin

uppgift att omintetgöra Marias
katolska reaktionsverk och full-

följa reformationen. Genom flera

parlamentsbeslut 1559 och senare
utformades den anglikanska kyr-
kan i sin slutgiltiga form. Då
E. avvisade alla friare — Filip

II av Spanien, Erik XIV av
Sverige m. fl. — ansågs den ka-

tolska Maria Stuart av Skott-

land som tronarvinge. Själv

mindre än sin omgivning oroad

Drottning Elisabet av England. Målning
av Zucchero.

därav, lät E. dock förmå sig att
låta fängsla Maria vid hennes
flykt till England 1568. Sedan
flera upprorsförsök gjorts till

hennes förmån av katolikerna,
som betraktade E. som usurpa-
tor, förmåddes E. slutligen att
låta avrätta henne 1587. Detta
gav Filip II anledning till öppet
krig mot England, vilket trots

en seger över "armadan" 1588 var
en allvarlig fara för landet un-
der många år. I övrigt var Ers
regering fredlig; landet blev ett

av tidens mest välmående och
den ledande protestantiska stor-

makten. Med den skicklige lord
Burleigh vid sin sida förde
E. en kraftfull utrikespolitik och
understödde Nederländerna och
hugenotterna. — Hos E. förena-
des intelligens och statsklokhet

med flera osympatiska dxagr
snålhet, vankelmod och en få-

fänga, som kom henne att välja
till gunstlingar smickrare som
Leicester och Essex. Då hon emel-

lertid i all sin egenmäktighet
respekterade hävdvunna styrelse-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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former, blev hon genom sin na-
tionella politik populär som få,

regenter.

Elisabet (fr. ÉUsaheth),
franska furstinnor. — 1. E.
Charlotta (Liselotte), f.

1652, d. 1722, dotter till kur-
fursten Karl Ludvig av Pfalz,

1671 gift med Filip av Orleans,

broder till Ludvig XIV, moder
till "regenten" Filip av Orleans.

Ett utdrag ur Ers omfattande,
personhistoriskt belysande kor-

respondens finns i sv. övers.: V.
Hedberg, Prinsessan Liselottes

brev (1916). — 2. E., ''madame
E.", f. 1764, d. (avrättad) 1794,

Ludvig XVI:s syster, ägnade sig

helt ät välgörenhet, tills hon vid

revolutionen frivilligt delade
kungafamiljens lidanden.

Elisabet, drottning av Rumä-
nien, f. prinsessa av Wied-Neu-
wied 1843, d. 1916, författarinna

under pseud. Carmen Sylva.
Hon översatte skickligt rumä-
niska dikter till tyska och skrev
själv dikter, skådespel, romaner
och sagor. Till sv. äro bl. a. övers,

sagosamlingen Lidandets pil-

grimsfärd (1892) och operan
Neaga (tonsatt av Ivar Hall-

ström 1885).

Elisabet (ry. Jelisave'ta) Pe-
t r o' v n a, kejsarinna av Ryss-
la/nd, f. 1709, d. 1762, dotter till

Peter den store och Katarina I.

I avsikt att störta den svaga för-

myndarregering, som tillsatts för

Ivan VI, inledde E. med fransk
hjälp underhandlingar med det

krigslystna hattpartiet i Sverige,

som lockades att anfalla Kyss-
land 1741. Det svenska över-

rumplingsförsöket mot Peters-

burg blev förekommet, men E.,

som fruktade att bli fängslad,

gjorde då en statskupp. 6 dec.

1741 utropade hon sig tiU

kejsarinna och fängslade Ivan,

Kejsarinnan Elisabet av Eyssland. Mål-
ning av L. Tocqué.

regeringen och dess anhängare.
E. vägrade sedan att göra några
landavträdelser till Sverige, fort-

satte kriget till 1743, då hon ge-

nom Åbofreden vann en del av s.ö.

Finland samt framtvang Åd-^lf

Fredriks val till tronföljare. ; .

närmade sig det gammaiiy..:. i

partiet och tog A. Bestusjev-I\j';-

min till sin allsmäktige rådgivs

re. Under de sista åren förde E.

en ytterst fientlig politik mot
Preussen, till vars fiender hon-

anslöt sig under sjuåriga
kriget (se d. o.). Personligen

var E. nöjeslysten och rå. Dock
visade hon ett visst intresse för

upplysningsarbetet, bl. a. genom
att 1755 grunda universitetet i

Moskva. Hon ingick ett hemligt
äktenskap med greve Easumov-
skij, en av hennes många gunst-

lingar.

Elisabet (ital. Elisabe'tta, sp.

Isahel) F a r n e s e, drottning av

8panim, f. 1692, d. 1766, dotter

till en hertig av Parma ' och

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under

n
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sedan 1714 Filip V:8 av Spa-

nien andra gemål. E. ledde först

den spanska politiken med bi-

träde av Alberoni (se d. o.) och

bibehöll efter dennes störtande

1719 sitt stora inflytande till

Filips död 1746. Hennes mål var

att tillförsäkra sin son Karl (III)

besittningar i Italien, och genom
frederna i Haag 1720 och Wien
1735 lyckades hon först förskaffa

denne arvsrätt till Parma och

Piacenza och sedan konimgariket
Neapel-Sicilien.

Elisabet (ty. Elisabeth), kej-

sarinna av Österrike, drottning

av Ungern, f. 1837, d. 1898,

dotter till en bayersk hertig,

1854 förmäld med kejsar Frans
Josef. E. var skön, varmhjärtad,
fint bildad. Flera familjesorger

fördystrade hennes liv. Ehuru
hon aldrig ingripit i politiken,

blev hon mördad (i Geneve) av
en italiensk anarkist.

Elisabetinnor, Elisabets-
systrar, se Elisabet ep.

945.

Elision [-sjo'n] (lat. eWsio, av
eWdere, utstöta), utstötning av
den första av de två vokaler, som
sammanstöta, då ett ord, som slu-

tar på vokal, följes av ett, som
börjar på vokal 1. stumt h.

Stundom markeras E. med apo-

strof. E. förekommer regelbundet

i franskan, t. ex. Vdme (själen)

för la åme, faime (jag älskar)

för je aime, och även i tyskan,

t. ex. hah' ich (har jag) för habe
ich. Den latinska metriken förut-

sätter E. vid skandering av vers.

Eliska skolan, se Eretria.
Eli't (fr. élite), den utvalda

delen, det bästa (av något). —
Elitkår, elittrupp, kärn-
trupper; utvalt manskap.

Elivågor (isl. Elivdgar), i

Eddorna namn på floder i Gin-
nungagap. De frusna E. smälte i

Muspelhem och bleve till jätten

Ymer.
Elixi'r (arab. ihsir, essens),

på alkemisternas språk de vises

sten (se Al k em i). I senare tid

vissa finare tinkturer och sprit-

haltiga mixturer. Numera brukas
ordet endast för med braskande
reklam utbjudna, dyra och van-

ligen värdelösa medel av hemlig-

hållen sammansättning, ofta kal-

lade livselixir.
Elizabeth [ili'å9beth]. 1. Stad

i New Jersey, För. Stat., vid

Newark Bay s.v. om New York,
till vars förstäder E. kan räknas.

Transitohamn för kolutförseln,

skeppsbyggerier, järn- och ma-
skinverkstäder. 96,000 inv. — 2.

Se Port Elizabeth.
Eljaröd, socken i Kristianst.

1., jämte Andrarum pastorat i

Lunds stift. 545 inv. Medeltida
tegelkyrka.

Eljudner, i nord. myt. döds-

gudinnans sal.

Elkan, Sophie, f. Salo-
mon, f. 1853, d. 1921, gift 1872
med musikhandlaren N. Elkan
(d. 1879), författarinna. E. debu-

terade 1889 som novellist under
pseud. Rust Roest. John Hall,

en historia frän det gamla Göte-

borg (1899) inleder E:s histo-

riska romandiktning, vilken bl. a.

omfattar Konungen (2 dl., 1904
—06), som handlar om Gustav
IV Adolf, och Anckarström
(1910), välskrivna tidsskildring-

ar men utan djupare originalitet.

Elkesai'ter, judekristen gnos-

tisk sekt, sannolikt uppkallad
efter stiftaren Elkesai (=
grek. Alexios?) och möjligen
framträdande redan vid början

av 100-t. Deras lära visar, utom
frändskap med judekristendomen,
tydligt gnostiska inslag (uppre-

pade tvagningar och dop, vege-

tarism, förkastande av blodiga

Ord, som ej Aterfiimai under E, torde sökas under ä.
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offer, kritisk hållning emot G.
T.) och röjer inflytelser från
babylonisk-persisk astrologi och
magi. Jfr Ebioniter.
Elkus [e'llkas], Abram, f.

1867, nordamerikansk jurist. E.,

som 1916—17 var För. Stat:s

ambassadör i Konstantinopel,
var en av N. F:s rapportörer i

Ålandsfrågan och undertecknade
rapporten av 16 april 1921.

E'lla, A e 1 1 a, konung i

Northumberland 862; stupade i

strid mot Ragnar Lodbroks söner

867. Fadern skall enligt oriktig

nordisk tradition ha tillfånga-

tagits av E., som kastat honom i

ormgrop, vilket sönerna hämnats
genom att rista blodörn på E.

Ellakors, se A 1 f k o r s.

Elle (isl. Elli), "ålderdomen",
en gumma, som hos Utgårda-Loke
besegrade Tor i brottning.

Elleholm, socken i Blek. L,

jämte Mörrum pastorat i Lunds
stift. 415 inv. — Det i E. belägna
godset E. var fordom befäst och
tillhörde ärkebiskopen i Lund.
Fordom fanns kring slottet en

mindre ort, som hade stadsprivi-

fegier 1450—1564 och 1584—1600.

Eliekulla, se Ä 1 e k u 1 1 a.

Ellerman line [eliaman lajn],

engelskt rederi, grundat 1840.

Ellesmereland [ e'llåmi8l8nd ]

,

stor ö i arktiska Nord-Amerika,
Kanadas nordligaste. 140,000

kvkm.

Elliceöarna [e'llis-], Vai-
tupuöarna, Lagunöarna,
ögrupp i Stilla havet, mellan
Fiji- och Gilbertöarna. E. tillhöra

England och administreras till-

sammans med Gilbertöarna. 36

kvkm. 3,500 inv.

Ellinge, gods s. om Eslöv, i V.

Sallerups skn, Malmöh. 1.

Elliot [e'llj8tl. 1. HughE., f.

1752, d. 1830, brittisk diplomat,

blev 1782 minister i Danmark och

arbetade där på att bryta den
dansk-ryska alliansen. Då Dan-
mark 1788 angrep Sverige, ilade

E. till Göteborg och förmådde
sedan genom hot om en brittisk-

preussisk intervention en anryc-

kande dansk-norsk armé att ingå

vapenvila. E. var sedan minister
vid olika hov och en tid kolonial-

guvernör. — 2. Se M i n t o.

Elli'ps (av grek. e'lleipsis,

brist). Geom. Plan, sluten krok-

linje, utgörande orten för en

punkt, så belägen, att summan av
dess avstånd från två fasta punk-
ter, brännpunkterna, är

konstant. E. är en av de koniska
sektionerna (se d. o.). Om Ers
största diameter, större
a X e 1 n, är =: 2a och minsta dia-

meter, mindre axeln, = 2&,

är ytan = ti a6. — Sprdkv. Ett

till formen ofullständigt språk-

uttryck, vars betydelse fixeras

genom förhandenvarande situa-

tion 1. ur ett redan sagt 1. föl-

jande yttrande. Ex. (kan jag få

biljett till) andra klass sovvagn
(till) Sundsvall; (vem spelar?)

Stina. Folkskolelärare och -lära-

ri/nnor. Med- och motgång. Kom-
mer du med eller ej {= kom-
mer du ej med) ?

Ellipsoi'd, buktig yta, vara

skärning med ett plan alltid är

en ellips (1. cirkel). Rota-
tionsellipsoiden 1. sfä-
r o i d e n tankes uppstå genom
ellipsens rotation kring en av

sina axlar. — Jorden och de

flesta himlakroppar äro avplat-

tade sfäroider.

E'llis Island [a'jland], liten ö

i inloppet till New York, med
mottagnings- och kontrollstation

för immigranter.

Ellora [elå'ra], se Elur a.

Ellos, fiskläge och municipal-

samhiille i Morlanda skn, Orust,

Bohuslän. 325 inv.

Ord, som ej äterfinnas under E, torde sökas under
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Elmblad. 1. J o h a n n e s E., f.

1853, d. 1910, bassångare, opera-

regissör, var 1879—97 engagerad
vid teatrar på kontinenten och i

För. Stat., 1897—1902 regissör

och sångare vid operan i Stock-

holm, senare i New York, Am-
sterdam, Wiesbaden och Leipzig.

Begåvad med en voluminös bas-

röst och framstående dramatisk
förmåga, var E. synnerligen
framgångsrik i Wagneroperor och
uppträdde också ofta i Bayreuth.
— 2, Sigrid E., f. Petters-
son, f. 1860, gift med E. 1, för-

fattarinna och översättarinna;
har utgivit levnadsteckningar,
bl. a. över Jenny Lind (1920).

Elmes [elmå], Harvey
Lonsdale, f. 1813, d. 1847,

engelsk arkitekt. Efter att 1839
ha utgått som segrare i en arki-

tekttävlan med 86 deltagare fick

E. utföra Saint Georges Hall i

Liverpool (se ill. till d. a), en
av de mest betydande nyklassi-

cistiska byggnaderna i England.

Elmgren, Sven Gabriel,
f. 1817, d. 1897, finlänsk förfat-

tare och biblioteksman, anhänga-
re av Snelbnan och ivrig fenno-
man. Han utgav — utom biblio-

grafiska verk — H. G. Porthans
skrifter (1859—73).

Elmira [elma'jr8], stad i sta-

ten New York, För. Stat., nära
glansen tiU Pennsylvania. Järn-
verk, glasbruk, tobaks- och sko-
fabriker. 45,000 inv. — E:s stora
fängelse, E. reformator y,
är inrättat som tvångsuppfost-
ringsanstalt enligt det s. k.

Elmirasystemet, som se-

dan tillämpats på flera håll. Jfr
Tvångguppfostran.
Elmlund, Axel, f. 1838, d.

1901, skådespelare, tillhörde 1858
—91 Dramatiska teatern, från
1864 i egenskap av premiäraktör.
D:8 främsta fack var hjälteroller.

som han uppbar med stor glans

och ungdomlig hänförelse.

Elmorerör [ellmåa-], koppar-
rör, framställda genom elektro-

lytisk utfällning av koppar på
hastigt roterande järnvalsar. —
Elmore-vacuum-proces-
sen, se Flytprocesa.

Elmquist. 1. Hugo E., f.

1862, bildhuggare. E. har, sär-

skilt inom småskulpturen, utfört

tekniskt förträffliga arbeten; i

främsta rummet är hans namn
knutet till den av honom upp-
funna ELmquistska gjutningsme-
toden (se Gjutning). — 2.

Henning E., f. 1871, ämbets-
man. Chef för KommerskoUegii
avdelning för arbetsstatistik

1902, byråchef 1908, generaldirek-

tör i Socialstyrelsen 1914, ordfö-

rande i folkhushållningskommis-
sionen 1916—20, socialminister i

De Geer-Sydowska ministärerna
1920—21, sedan 1921 svensk mi-
nister i Helsingfors. E. har varit

flitigt anlitad i sociala angelä-

genheter och vid flera tillfällen

varit förlikningsman i arbets-

tvister.

Elmseld (möjl. av Elmo 1.

Ermo, ital. förk. av Erasmus, ett

helgon) , S:t Elmseld 1.

Eliaseld, en långsam elektrisk

urladdning mellan högt uppskju-
tande föremål (kyrktorn, träd,

masttoppar) och moln, som bil-

dats relativt nära jordytan. E.

yttrar sig som en enkel (He-
lenaeld) eller dubbel (Cas-
t o r och P o 1 1 u x) låga från

föremålens spetsar. E. är van-

ligast i bergstrakter och åtföljes

ofta av ett knastrande eller svagt

susande ljud.

Elo'dea, se Vattenpest.
Eloge [elå'sj] (fr. eloge

[elå'j], av lat. elo'gium, grav-

skrift), lovtal, lovord, beröm.

Ord, som ej återfmnas under E, torde sökas imder
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Elohim, Elohisten, se

Moseböckerna.
Elokye'nS; se Eloquentia.
Elongatio'n, vinkelavstånd,

särskilt mellan en planet och
solen.

Eloque'ntia, lat., elokve'ns,
vältalighet. — E. c o' r p o r i s,

"kroppens vältalighet", impone-
rande yttre. — Eloquentiae
profe'ssor, professor i (ro-

mersk) vältalighet. — Elo-
quentiae et poli'tices
profe'ssor, titel för innehava-
ren av skytteanska professuren i

Uppsala.

El Pa'so, stad i Texas, För.

Stat., pä gränsen till Mexiko.
Järnvägsknut. Stor gränshandel.
Järnvägsverkstäder, gjuterier och
kvarnar. Centrum för affärer i

koppar, bly och silver. 78,000 inv.

Elphinstone [ellfinsten],

Mountstuart, f. 1779, d.

1859, brittisk kolonialpolitiker av

skotsk härkomst, verksam i In-

dien, där han som resident hos

marattfursten i Poona från 1811

genom en vidsynt politik verkade

för det engelska väldets befästan-

de. Sedan ett uppror 1817 kuvats

genom Ers rädighet, fullbordade

han marattlandets annektering.

Som guvernör över presidentska-

pet Bombay 1819—27 gjorde E.

utkastet till en berömd lagsam-
ling, Elphinstone Code, och arbe-

tade pä de inföddas höjande,

främst genom folkundervisning.

Elri'tsa, se K vidd.

E'lsass, fr. Alsace [-sa'ss],

landskap i ö. Frankrike mellan

Rhen och Vogeserna, omfattande
dep. Bas-Rhin, Haut-Rhin samt
Belfortterritoriet. Det 15—30 km.
breda strandområdet utmed Rhen
är sumpigt och glesare bebyggt

än Vogesemas fruktbara öst-

sida. Huvudnäring äx jordbruk, i

synnerhet vin- och fruktodling.

Under de senare årtiondena ha
även industrier utvecklats, sär-

skilt järnindustrin, baserad på
minettmabnerna från Lothring-
en och Saarområdet, samt textil-

industrin. Viktigaste städer äro

Strassburg, Kolmar, Miihlhausen
och Hagenau samt fästningssta-

den Belfort. 1,215,000 inv. —
Historia. E. har sedan urminnes
tider varit föremål för strider

mellan de olika folken på ömse
sidor om Rhen. Urspr. befolkat

av galler och germaner, erövrades

det omkr. 50 f. Kr. av romarna.
Omkr. 500 e. Kr. erövrades
det av de germanska franker-

na, av vilka en del, kallade

"elisasser", d. v. s. de bland främ-

lingar boende, bosatte sig i lan-

det, som sedan kallades E. Vid
det frankiska rikets delning 843
blev E. en del av Lothars rike

men kom 870 till östfrankiska

riket, d. v. s. Tyskland, där det

ingick i hertigdömet Schvraben.

Från 1200-t. var E. splittrat i ett

stort antal områden och blev näs-

tan endast ett geografiskt be-

grepp. Dock fortbestod dess

urspr. judieieUa indelning i två

grevskap: övre E. i s. och Nedre
E. i n. Efter 1400-t. blev E. före-

mål för stormakternas erövrings-

försök. Habsburgarna eftertrak-

tade E. för att förena sina syd- -

tyska och nederländska besitt-

ningar och hindra Frankrikes ut-

vidgningspolitik åt ö. För den
franska politiken var det fr. o. m.

Frans I en huvuduppgift att om-
intetgöra denna inringningspoli-

|

tik och genom E : s erövring fram-

tränga till Rhen. Detta lycka-

des delvis för Richelieu, som un-

der trettioåriga kriget lät Bern-

hard av Sachsen-Weimar bilda

ett furstendöme av de habs-

burgska områdena i E., vilket i

westfalifika freden 1648 avträd-

Ord, tom ej återfinxuit under E, torde sökas nnder ä.
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des till Frankrike och skildes

från Tyska riket. Under Ludvig
XIV lyckades Frankrike utan öp-

pet krig underlägga sig det öv-

riga E., en del områden indrogos

genom reunionsdomstolama (se

d. o.) och Strassburg besattes

1681. Dessa våldsåtgärder stad-

fästes genom Rijswijkfreden

1697. I fransk-tyska kriget eröv-

rades E. (utom Belfort) av tys-

karna och blev 1871 del av
det tyska rikslandet Elsass-Loth-

ringen (se d. o.), som 1919 åter-

gick till Frankrike. — Med sla-
gen i E. betecknas officiellt i

Frankrike de båda mindre slag

vid Miihlhausen, som utkämpades
i samband med de bägge franska
försöken vid världskrigets inled-

ning att sätta sig i besittning av
s. E. Den först verkställda in-

marschen (huvudsakligen Belfort-

kåren) avvisades av tyskarna i

första slaget vid Miihlhausen 9

—

10 aug. 1914. Efter erhållna för-

stärkningar framgingo fransmän-
nen på nytt, nu under general

Pau, och omintetgjorde 19 aug. i

andra slaget vid Miihlhausen
tyskarnas försök att hejda fram-
marschen. Det allmänna läget på
västfronten tvingade dock Pau
att före månadens slut utrymma
större delen av det besatta om-
rådet.

Elsass-Lothringen, tyskt

riksland 1871—1919. E., som
trots befolkningens enhälliga pro-

tester bildades av de genom
fransk-tyska kriget från Frank-
rike erövrade områdena: nästan
hela Elsass utom Belfortterrito-

riet och av Lothringen nuv.
dep. Moselle, hade en areal av

14,500 kvkm. och 1871 ett in-

vånarantal av 1,500,000, av vilka

elsassarna till största delen voro

tysktalande, lothringarna fransk-

talande. Efter E:b förening med

T\rskn, rikslaiidetEl
lothnngen, 1871- 1913
oOxrinqfn. (Larrcänci
re. Wl

,SAÄRBR0CKErN"

ELSASS
LOTHRINGEN

S.kalal Smill.

Tyska riket ss. "'omedelbarL riKs-

land" sökte den tyska regeringen

genom åtskilliga ekonomiska för-

måner vinna befolkningen, som
var genomgående franskvänlig.

Den s. k. optionsfrågan (bestäm-
melsen, att E:s invånare före

1 okt. 1872 skulle avgöra, huru-
vida de ville vara franska eller

tyska undersåtar) ökade dock
tyskfientligheten. Då över 100,000
inv. valde att bli fransmän
men det oaktat ville stanna i

E., utsattes de för förföljelser.

I Frankrike mottogos de utvand-
rade som martyrer och fingo stort

inflytande i det politiska livet

och inom armén. Till den tyska
riksdagen 1874 sände E. en-

dast franskvänliga deputerade,
vilka protesterade mot annexio-
nen. Snart uppstod dock i E. ett

nytt parti, autonomister-
n a, vilka krävde självstyrelse för

E. med bibehållande av förening-

en med Tyskland. Deras krav
uppfylldes blott delvis 1879, då
E. fick en egen representation och
en regering med en kejserlig ståt-

hållare i spetsen. Den tyskfient-

liga riktningen hade dock allt-

jämt överhand, och en mängd un-

dantagslagar utfärdades för dess

bekämpande. I ekonomiskt hänse-

ende hade E. fördel av för-

eningen med Tyskland genom det

Ord, »om ej Iterfinnas under £, torde eökai under '£,
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Flykten till Egrypten. M&lning av Adam
Elsheimer.

storartade industriella uppsving,
särskilt inom järnhanteringen,

som tog sin början på 1880-t. E.

fick härigenom ett enastående
värde för den tyska industrin.

Först omkr. 1900 lugnade sig

oppositionen mot Tyskland, och
imder furst v. Wedels kloka ståt-

hållarskap fick E. 1911 en verklig

konstitution. Det fientliga förhål-

landet mellan civilbefolkningen

och den tyska militären blev dock
genom den beryktade Zabernaffä-

ren 1913 ytterligare skärpt. Vid
världskrigets utbrott flydde

många invånare i E. till Frank-
rike. Efter vapenstilleståndet i

nov. 1918, då fransmännen besatte

E., förklarade E:s representation

5 dec. 1918 landet vara återföre-

nat med Frankrike. De tyska äm-
betsmännen fördrevos, liksom ett

flertal professorer vid Strass-

burgs universitet, vilket för-

franskades. I Versaillesfreden

1919 avträddes E. formellt till

Frankrike.

Elsa Törne, se Tenow.
Elsheimer [e'll8hajmer],

Adam, f. 1578, d. 1610, tysk

målare och etsare, vistades från

1600 i Rom. E. är Tysklands

störste målare under 1600-t.

Hans målningar äro i allmänhet

av litet format och framställa Kailasatemplet i Elura. (Detalj.)

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä,

vanligen figurer i landskap. Sti-

len kännetecknas av storhet och
harmoni, av poetisk stämning
och målerisk känsla. Framför allt

hans ljusbehandling är märklig
och blev av betydelse för Rem-
brandt.

E'lssler, Fanny, f. 1810, d.

1884, österrikisk dansös, firade

särskilt på 1830-t. stora trium-
fer genom sin livfulla och inta-

gande danskonst. 1851 drog sig

E. tillbaka från scenen, kort efter

sin ständiga ledsagarinna, systern

Therese E., f. 1808, d. 1878,
[som året förut ingått morgana- "

tiskt äktenskap med prins Adal-

bert av Preussen.

Elster. 1. KristianMand-
rup E., f. 1841, d. 1881, norsk
författare, en av de främsta för-

kämparna för 1880-t :s realism.

Fa/rlige Folk (1881) är ett av

denna riktnings mera betydelse-

fulla verk och sträckte sitt in-

flytande till den samtida sven-

ska litteraturen. — 2. Ludwig
E., f. 1856, tysk nationalekonom,

prof. i Jena, är mest känd såsom

en av utgivarna av den utmärkta
Mandwörterhuch der Staatsiois-

senschaften (4:e uppl. u. utg.

1923) och andra specialencyklo-

i
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Ely. Katedralen.

pedier. — 3. E r n s t E., f . 1860,

tysk litteraturhistoriker, prof. i

Leipzig 1892, i Marburg 1903,
har bl. a. utgivit en förträfflig

kritisk upplaga av H. Heines
skrifter (1887 ff.) och i Prinzipi-
en der Literaturwissenschaft (I

1897, II 1911) gjort ett försök
till systematisk framställning av
den litteraturvetenskapliga me-
toden. — 4. K r i s t i a n E. d. y.,

f. 1881, son till E. 1., norsk för-

fattare. Ers verk, bland vilka sär-

skilt må framhävas den stora
romantrilogin I Icere, Landevejen
och Mester (1911—13), bäres av
ett starkt socialt patos. E. har
även verkat som litteratur- och
teaterkritiker.

EltonsjÖH) avloppslös saltsjö
i s.ö. Ryssland, belägen ö. om
nedre Volga i den kaspiska de-
pressionen. 160 kvkm. E:s botten
bildas till obekant djup av kok-
salt. Ärligen avsattes ett lager
om 1 cm:s tjocklek. Vattnet är
i det närmaste mättat med kok-
salt (c:a 30 %).

EIucidatio'n (av lat. lu'cidus,
klar, ljus), upplysning; som
diplomatisk term användes E. i

sms. elucidationstrak-
t a t, tilläggstraktat, avseende att

ytterligare förklara och specifi-

cera en traktat.

Elude'ra (lat. elu'dere, över-

vinna i lek), undvika, förtolka,

krångla bort.

Elura, E 1 1 o r a, ruinstad i

Hyderabad, britt. Indien, bekant
för sina från olika perioder här-

rörande klipptempel. Märkligast
är det fristående, ur ett klipp-

block uthuggna Kailasatemplet
från 700-t.

Eluvia'l (av lat. elu'vio, jord-

ras, översvämning), geologisk

term för jordarter, som utgöras

av icke omlagrat detritusmate-

rial. Ex. på eluviala bildningar

äro lateriterna, vilka utgöra vitt-

ringsrester av bergarter, som in-

tagit samma plats som numera
lateriterna själva. — E 1 u' v i -

um, sammanfattande namn på
eluviala jordarter. Jfr A 1 1 u -

vi al.

Elvestad, Sven, f. 1884,

norsk journalist och författare,

har under pseud. S t e i n R i -

v e r t o n utgivit en mängd myc-
ket lästa detektivromaner, under
eget namn bl. a. den psykologiska

studien Ångsten (1910) och sati-

ren Professor Umbrosus (1922).

Ely [i'li], stad i Isle of Ely,

Ord, som ej återfinnas under £, torde gökas under Å..

81. — L e X. III.
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Titelsida från Elzevirs tryckeri 1645.

Cambridge, England, med en av
landets största och mest berömda
katedraler, påbörjad 1082 i nor-
mandisk stil, upprepade gånger
tiU- och ombyggd under medel-
tiden, restaurerad på ISOO-t.

8,000 inv.

E'lymus, se Strandråg.
Elyséepalatset [eliåe'-], fr.

Palals de VÉlysée, i Paris, byggt
1718 som privatpalats, sedan
1873 bostad för republikens pre-

sident.

EIyse'isk, ljuvlig, säll. Jfr
E 1 y s i o n.

Ely'sion, grek., lat. Ely'sium,
Ca'mpi Ely'sii, Elyse'iska
fälten, i grek. och rom. myt.
de godas boning efter döden.

E'lzevir, E' 1 z e v i e r, E' 1 s e-

vir, E'l8evier [-fir], berömd
boktryckarsläkt i Leiden och
Amsterdam. — L o d e w i j k E.,

f. 1540, d. 1617, upprättade ett

tryckeri i Leiden på 1580-t., som
sedan fortsattes av hans söner,

främst bland dem B o n a v e n -

tura E., f. 1583, d. 1652, samt
sonsonen Abraham E., f . 1592,
d. 1652. Under dessa senare, som
voro lika framstående affärsmän
som boktryckare, uppnådde tryc-

keriet sitt största anseende. Det
såldes 1712. Ers alster äro be-

römda för sin smakfulla utstyr-

sel, sitt vackra typsnitt och tryck
samt goda papper. Av de c:

a

2,000 tryck, som utkommo, intaga
de klassiska författarnas arbeten
i duodesupplagor främsta rummet
och ha särskilt vid sig och sitt

format fästat Elzevirnamnet. —
Typsnittet, Elzevirstilen,
anses vara ritat av Chr. van
Dyck. Det är fint och smalt med
utpräglad schattering och torde,

särskilt vad kursiven angår, få

anses som den vackraste tryck-

stil, som skapats. Den användes
ännu, men på grund av sin öm-
tålighet förekommer den endast i

dyrbara verk. — En utsökt sam-
ling Elzevirböcker om 2,377 vo-

lymer, hopbragt och donerad av

läkaren Gustaf Berghman
(f. 1836, d. 1910), finnes i Kungl.
Bibi. i Stockholm.

e. m., förk. för eftermid-
dagen; även eju'sdem me'n:
s i s, lat., i samma månad.

Ema'lj (fr. émaÅl). Tekn. Lätt-

smält glasfluss med tillsats av.

olika metalloxider, som i fuktigt

tillstånd anbringas på metall-

föremål, vilka därefter undergå
bränning. Metalloxiderna bilda

med flussen olika färgade silikat,

som utgöra "emaljen". — Anat,

Se Tänder.
Emaljkonst, målning med

glaaflusser på ett underlag, van-

ligen av metall. — I cell- 1. cloi-

sonnéemaljen {émail cloisonné)

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas tinder ä.



965 Emaljkonst 966

T, v. Spänne från Gottland med doisonnéemalj. Folkvandringstiden. — T. h.

Relikskrin från Spånga (Uppl.) med gropemalj. Limogesarbete. 1100-t. (Stat.

hist. mus.)

utmärkes först mönstret med me-
talltrådar, varefter mellanrum-
men utfyllas med olikfärgade
smälta glasflusser. Detta slag av
emalj ger en färgstark mosaik-
verkan och användes i öst-Asien
och Indien, där tekniken drivits
till fulländning, på vaser och
smärre prydnadsföremål. I Eu-
ropa förekommer denna teknik
redan under folkvandringstiden,
SS. prydnad å spännen etc, och
var under den äldre medeltiden
vanlig (i Stat. hist. mus. finns
bl. a. en biskopsmitra från Linkö-
pings domkyrka, prydd med
emaljplattor från 10- 1. 1100-t.).
— En besläktad teknik, också an-
vänd under medeltiden i stor ut-

sträckning, var gropemaljen
{émail champlevé), där i stället
ett fördjupat mönster fylles med
emalj; den utvecklades särskilt i

Limoges i Frankrike, som allt-

ifrån 1100-t. bedrev en intensiv
emalj industri, vars alster expor-
terades till alla Europas länder
(i Stat. hist. mus. finnas flera

Limogesarbeten, kors och relik-

skrin, från svenska kyrkor). —
Ett annat sätt är att använda
genomskinlig emalj {émail träns-

lucide) ovanpå en först ingrave-
rad teckning eller låg relief. Den-
na teknik, som uppkom under
1300-t., är typisk för gotiken. —
Principiellt olika dessa tekniker
är den målade emaljen, som sär-

skilt under renässansen nådde en
storartad konstnärlig utveckling.

I denna konstart, som något erin-

rar om glasmålningen, pålägges
emaljen som vanlig färg ovanpå
metallunderlaget. Särskilt högt
nådde denna konst i Venedig och
Limoges, som med mästare ss.

Jean Limousin m. fl. alltjämt
intog en ledande ställning inom
emaljindustrin. — Efter den stor-

artade blomstringen under renäs-

sansen avstannade emaljtillverk-

ningen snart nog i Europa. Under
1700-t. tillverkades emellertid en
stor mängd dosor och andra
smärre föremål med överdrag av
vit emalj och dekorering i en eller

Ord, 8om ej återfinnas under E, torde sökas under
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Johannes evangelisten. Emalj av J. Lau-
din. Limoges. 1600-t. (Nat. mus.)

flera färger. — I Kina och Japan
nådde särskilt cloissonnéemaljen

ett betydande uppsving och blev

under 1700-t. en omtyckt export-

vara. Tebrickor, kannor och fat

med rik figurdekoration i ljusa

färger sändes sålunda till Eu-
ropa i stora mängder. De bästa
fabrikscentra äro f. n. Peking och
Kyoto, som utsända alster av
högsta kvalitet.

Emanatio'n (lat. emana'tio,

utflöde). Fil. Term använd inom
nyplatonismen och gnosticismen

för att förklara den ändliga verk-

lighetens utveckling ur det oänd-

liga väsendet. Se Gnosticism.
— Fys. Se Radium. — Emana-
tionshypotesen, se Ljus.

Emancipatio'n (av lat. eman-
cipa're, frigöra), frigörelse från

tillstånd av omyndighet, imder-

ordnande eller rättslöshet och er-

nående av fri självbestämnings-

rätt och jämlikhet med andra,

t. ex. kvinnoemancipa-
tionen, kvinnans höjande till

mannens jämlike i rättsligt och

socialt avseende. — I romerska
rätten var emancipa'tio den

rättshandling, genom vilken den
faderliga myndigheten upphörde.
— Emancipe'ra, frigöra,

göra likaberättigad, självständig

eller myndig. — E m a n c i p e'-

rad, frigjord; (om kvinnor) fri

från konventionella hänsyn.

Emancipatio'nsakten, k a -

t o 1 8 k a E. (eng. Catholic
Ema/ncipation Act), en 1829 i

Storbritannien utfärdad lag, som
medgav katolikerna tillträde till

båda parlamentshusen och till

statsämbetena utom några av de
högsta. Genom E. avskaffades
Testakten (se d. o.).

Emane'ra (lat. emcmaVe), ut-
f

gå, härröra från.

Emanuel (port. Manuel),,
konungar av Portugal. — 1. E. I,

f. 1469, d. 1521, konung från

1495, kallad den store 1. den
lycklige. E. befrämjade ivrigt

upptäckts- och erövringsfärder till

främmande världsdelar, varige-

nom Portugal under en kort tid

blev världens främsta kolonial-

makt. För att erhålla en dotter

till Ferdinand av Spanien till

äkta, lät E. av denne förmå sig

till grymma judeförföljelser.

2. E. II, f. 1889, regerade 1908—
10, avsatt genom revolutionen

1910.

Emanuel Filibert, hertig ay
8avojen, f. 1528, d. 1580, gick

först i spansk krigstjänst och
försvarade bl. a. Nederländerna
mot franska angrepp. E. lycka-

des i freden i Cateau-Cambrésia

återvinna större delen av det avi

fransmännen länge besatta Savo-

jen, som han sedan genom sin

smidiga diplomati och sin kraft-

fulla reformpolitik lyckades åter-

ge självständighet och välstånd.

Emanuelstil, M a n u e 1 s t i 1,

kallas efter Emanuel I den sär-

egna portugisiska ungrenässans-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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stil, vars främste representant

var J. de Castilho (se d. o.).

E'mbach (estn. Erna jogi), flod

i Estland, genomflyter sjön Virts-

järv och mynnar i Peipu&sjön.

Emballage [angbala'sj, fr.

uttal: ar)bala'3], inpackning,

hölje, omslag. — Emballe'ra,
slä in, packa in,

Emba'rgo, sp., kvarstad, be-

slag; förbud för fartyg att lämna
hamn.
Embarke'ra [ag-] (fr. embar-

quer, av harque, båt), gä ombord.

Embarras [agbara'], fr., hin-

der, förlägenhet, besvär. — E. d e

richesse [da risjä'ss], över-

flöd på möjligheter, som gör ett

val svart.

Embelle'ra [ag-] (fr. emhel-

lir), förskönas, växa till sig.

Emberi'za, se Busksparv-
släktet.
Embla, se Ask.
Emble'm [fr. uttal: agblä'm]

(grek. e'mhlema) kallades iinder

antiken en liten metallrelief, som
anbragtes som prydnad på dryc-

keskärl o. d. ; i modernt språk-

bruk : sinnebild.

Emboli', e' m b o 1 u s (av grek.

em'ba'Uein, kasta in), se Blod-
propp.
Embonpoint [a5bå'T)poä'i)],

fr., fetma, gott hull.

Embrasse'ra [ag-] (fr. em-
hrasser), omfamna, omfatta.

Embrasy'r (fr. emhrasure),
skottglugg i en befästningsmur,

ett pansartorn o. d., nedskärning
i bröstvärnet å en jordvall för att

möjliggöra elds avgivande från

en bakom bröstvärnet uppställd

artilleripjäs.

Embrokatio'n (eng. och fr.

emhrocation, av grek. emhrolce',

begjutning) , se Liniment.
E'mbryo (grek. e'mbryon, fos-

ter), se Fosterutveckling
och Frö.

Embryologi' (av grek. e'm-

hryon, foster, och lo'gos, lära).

1. Vetenskapen om människans
och djurens fosterutveckling. —
2. Vetenskapen om embryots upp-
komst och utveckling hos växter-

na, särskilt hos fanerogamer, där
studiet av E. vanl. börjar vid

embryosäokens anläggning i frö-

ämnet och slutar vid embryots
slutgiltiga utdaning i det mog-
nande fröet. Se Embryosäck,
Fröämne och Frö. — E m -

b r y o 1 o' g, vetenskapsman, som
sysslar med E. — Embroyna'1
kallas en cell, en vävnad 1. ett

organ, som ännu befinner sig i

sin utveckling och vars olika de-

lar ännu icke blivit slutgiltigt

differentierade. Embryonala celler

äga förmåga att genom delningar

bilda de för olika vävnader ka-

raktäristiska celltyperna. •— E m-
b r y o' n i s k, rörande embryot ;

ofullgången, outvecklad.

Embryosäck, den stora, säck-

formiga cell inuti fröämnet hos

fanerogamerna, i vilken seder-

mera embryot bildas. E. uppkom-
mer vanl. genom reduktionsdel-

ning (se Cell sp. 1126 och Ge-
nerationsväxling) och

tillväxer starkt, varvid dess kär-

na delar sig upprepade gånger.

Hos gymnospermerna om-
ge sig de nya kärnorna vanl.

med väggar och E. fylles därige-

nom med en cellvävnad, som är

homolog med ormbunkarnas p r o-

t a 1 1 i u m men ofta även kallas

endosperm 1. frövita. I spetsen

på protalliet uppstår ett antal

a r k e g o n och i vart arkegon en

äggcell, vilken efter befrukt-

ningen ger upphov till ett embryo.

Av de uppkomna embryonerna
lyckas i regel blott ett i vart frö

nå fullbildat stadium. — Hos
angiospermerna delar sig

den första kärnan vanl. blott

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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L
Embryosäck. T. v. av en anglosperm (o äggcell, s synergider, a antipoder, i

mitten polkärnor på väg att sammansmälta;, t. h. av en gymnosperm (, nedtill

två arkegon, upptill pollenslangar).

tre gånger, varigenom åtta kär-

nor uppkomma. Tre av dessa

lägga sig i den del av E., som
är vänd mot mikropylen (se

Befruktning, Fröämne,
Pollen), varefter tre celler av-

gränsas. En av dessa är ägg-
cellen, de två andra kallas

synergider. På samma sätt

uppkomma i motsatta änden av

E. tre andra celler, vilka kal-

las antipoder. De två åter-

stående kärnorna, polkärnor-
n a, närma sig mitten av E.;, där

de sammansmälta till den s. k.

centralkärnan. E. är nu

Emden. Badhuset.

mogen för befruktning (se d. o.).

Resultatet av denna är dels ett

embryo, dels frövita (se Frö).
Hos angiospermerna utbildas

alltså inga arkegon utan blott en
äggcell; synergidernas betydelse

är osäker, medan antipoderna
böra betraktas som ett rudimen-
tärt protallium.

Embryotomi' (av grek. e'm-

tryon, foster, och tome', snitt).

Se Förlossning.
E'mden, stad i preussiska

prov. Hannover, Tyskland, vid

floden Ems' mynningsvik i Nord-
sjön. Betydande bamn och änd-

punkten för Dortmund—Ems-
och Ems—Jadekanalerna. Stora
skeppsbyggerier. 27,000 inv. — E?

blev stad på 1300-t., stod som fri

riksstad 1595—1744 i beroende

av Holland och bär i sina äldre

delar en holländsk prägel med
kanaler och gamla gavelhus i rik

renässansstil. Den förnämsta
byggnaden är det på 1570-t. av L..

Steenwinkel uppförda rådhuset.

E'mden, tysk lätt kryssare'

(3,650 ton), som de första måna-
derna av världskriget tillfogade

de allierades, främst Englands,

handelsflottor betydande förlus-

ter i de ostindiska farvattnen.

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas under Ä.
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T. v. Kryssaren Emden. — T. h. Kapten Karl v. Muller.

E. förstördes 9 nov. 1914 av en

australisk kryssare vid Keeling-

öarna, men en del av besättningen

undkom och anlände till Tysk-

land 1915. E:s chef var kapten
Karl v. Miiller, f. 1873, d. 1923.

Emenda'nda (av lat. emen-

da're, förbättra), "det som bör

rättas"; tryckfel, rättelser. —
Emendatio'n, rättelse. —
E m e n d e' r a, rätta, förbättra.

Emerge'nser (av lat. emeV-
gere, komma fram), sådana ut-

skott från växtdelar, som äro

uppbyggda av såväl växtens över-

hud som djupare liggande vävna-

der (jfr Hår). Exempel på E.

äro taggarna hos rosenbusken.

Emeritilöner (se Emeri-
tus). Enligt lag av 10 dec. 1910

tillkommer äldre präster (i regel

över 75 år) rätt att från kyrko-
fonden åtnjuta E., som för ordi-

narie präst utgör 80 % av den
reglerade lönen (dock högst 4,500

kr. och lägst för kyrkoherde
3,200 kr. och för komminister
2,000 kr.) och för extraordinarie

1,500 kr.

Eme'ritus, lat., "den som tjä-

nat ut", f. d. tjänsteman (använ-

des vanligen blott om pensione-

rade universitetsprofeasorer).

Eme'rs (av lat. eme'rgere,

dyka upp), se Submers.
Emerson [e'mmasen], Kalph

Waldo, f. 1803, d. 1882, nord-

amerikansk tänkare. Efter stu-

dier vid Harvarduniversitetet fick

E. 1829 en predikantbefattning

i Boston, som han lämnade 1832,

emedan den "formella religionen"

stred mot hans övertygelse. Un-
der en europeisk resa trädde han
i beröring med Wordsworth och

Carlyle, vilken senare kom att

utöva ett avgörande inflytande

på hans utveckling. Efter sin

hemkomst blev E. snart medel-

punkten i transcendenta-
1 i 3 m e n, en av tysk filosofi och

teologi samt engelsk individua-

lism påverkad amerikansk rikt-

ning av filantropisk och förnufts-

dyrkande karaktär. För dess syf-

Salph Waldo Emerson.

Ord, som ej återfinnas imder £, torde sökas under Å..
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ten, bl. a. för slaveriets upphä-
vande, verkade E. genom upp-
satser i tidskrifterna The Dial
(1840—44) och The Atlantic
Monthly (efter 1857). Vägen till

religiös kunskap var enl. E, i n -

tuitionen, och hans religiösa

åskådning bär panteismens prä-

gel. Den mysticism, som därav
följer, formulerar han i orden:

"Vårt förnuft får ej åtskiljas

från det gudomliga varat." E.

ägde en stark tro på människans
vilja och förmåga till det goda
och betonade den enskildes rätt

till frihet. Bland hans arbeten i

bokform märkas Man thinking

(1838), Ma/n the reformer (1844),

Representative men (1850;
Mänsklighetens representanter,

1914), English traits (1856;

Engelskt folklynne, 1920) samt
Society and solitude (1870; Sam-
fundsliv och ensamhet, 1917). I

sv. övers, föreligga även flera ur-

val av Ers essayer.

Eme'tica (av grek. emd,'n,

kräkas), kräkmedel, användes nu-

mera föga, huvudsakligen vid

förgiftning genom nedsvalt ämne.

Emfa's (grek. e'mfasis), i

retoriken använd term för efter-

tryck, intensitet i uttrycket,

framhävandet av ett visst led i

en sats. E. åstadkommes genom
starkare accentuering, genom en

från vanligt språkbruk avvikande
ordföljd etc. Ord och uttrycks-

sätt, som ha starkt koncentrerat

innehåll, säges vara e m f a t i s -

k a. I klandrande mening betyder

emfatisk uppstyltad.

Emfyse'm (av grek. emfysa'n,

blåsa upp), subkutant E.,

luft imder huden, kan uppkomma
vid sårskador och operationer,

som beröra lufthaltiga organ, ss.

lunga, luftrör, strupe, från vilka

luften kan tränga fram imder
huden, där en knastrande, elas-

tisk ansvällning bildas. Uppkom-
mer också genom gasbildande
bakterier. — L u n g e m f y s e m,
se Lungsjukdomar.
Emigra'nt, utvandrare. —

E m i g r e' r a, utvandra.

Emigra'nterna (fr. les émi-
grés), heteckning för de stånds-

personer, som under franska revo-

lutionen flydde till utlandet ocli

därifrån arbetade på att återupp-
rätta det bourbonska konungadö-
met och övriga av revolutionen
avskaffade institutioner. Redan
1789 flydde Ludvig XVIrs broder
greven av Artois (se Karl [X]),
hertigen av Condé och många
adelsmän till Tyskland. Särskilt M
Koblenz, dit konungens andre M
broder, greven av Provence (se

Ludvig [XVIII]), 1791 begav
sig, blev E : s högkvarter. E : s för-

sök att genom organiserandet av
en särskild armé och med ut-

ländsk hjälp krossa revolutionen

blevo ytterst ödesdigra för ko-

nimgen och den i Frankrike kvar-

blivna adeln. Som repressalier

konfiskerades E:s egendom, och

genom "septembermorden" (1792)

avlivades många av deras anför-

vanter. Tillsammans med utländ-

ska trupper gjorde E. flera resul-

tatlösa angrepp på Frankrike och

organiserade uppror i Vendée och

Bretagne. På grund av den av'

Napoleon 1802 utfärdade amne-
stin återvände flera E., men mot
de oförsonliga fortsattes kampen,
bl. a. genom hertigens av Enghien
(se d. o.) avrättning. Napoleons
fall 1814 medförde, att E. åter-

fingo sina förlorade rättigheter

och en del av sina egendomar;
för de av staten försålda erhöllo

de skadestånd. Genom sin reak- i

tionära hållning under det åter-

upprättade bourbonska konunga-

dömet bidrogo de i hög grad till

dettas fall 1830.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Emigrantlitteraturen, en av
G. Brändes använd beteckning

för den franska litteraturen

omkr. 1800.

Emigratio'n (av lat. emigra'-

re, utvandra) , utvandring,
en persons utflyttning från fäder-

neslandet till ett annat land för

att där bosätta sig, antingen för

en tid (temporär E.) eller för

alltid, med avsikt att bli med-
borgare i det nya samhället
(permanent E.); i inskränkt

bemärkelse E. till transoceaniska

länder, framför allt amerikanska
stater samt Syd-Afrika och
Australien. Vad som från ut-

vandringslandets synpunkt är E.,

blir för invandringslandet i m -

migration; en särskild typ
av denna är återinvand-
r i n g till det ursprungliga hem-
landet (repatriation). Be-

vekelsegrunderna till E. äro mer-

endels av ekonomisk och social

art, främst begäret att snabbare
och bättre än förhållandena i

hemlandet medge skapa eget

hem och tryggad ställning. —
Historik. E. i denna bemärkelse
kan knappast följas tillbaka

längre än till början av 1800-t.

Forntidens stora folkflyttningar

förete avvikande drag från vår
tids E. De stora folkvandringar,

3om satte sin prägel på årtusen-

det närmast efter Västromerska
rikets fall, och till vilka vikinga-
tågen delvis kunna räknas, fram-
kallades av folkvågor, som följde

på varandra från ö. till v. samt
föranledde nya statsbildningar,

vilka ofta erhöllo den invandran-
de erövrarens nationalitet. Medel-

tidens feodalsystem och nyare
tidens nationalstat motsatte sig

principiellt varje utvandring.

Upptäckten av Amerika och sjö-

vägen till Indien ledde ej omedel-
bart till någon nämnvärd E., men

väl till upprättandet av lydkolo-

nier. Den utvandring, som före-

kom, hade särskilt under 1600-t.

karaktären av flykt undan olid-

liga förhållanden i hemlandet,
speciellt på det religiösa området.
Jämväl 1700-t:s merkantilistiska
uppfattning ställde sig fientlig

mot E., och särskilt sökte man
bevara den nu uppkommande
fabriksindustrins yrkeshemlighe-
ter genom att stadga stränga
straff för arbetare, som sökte
flytta ur landet. Utvandringsfri-
het infördes i Frankrike under
revolutionen samt i övriga länder
alltefter de liberala idéernas se-

ger under 1800-t :s förra hälft (i

Sverige avskaffades de viktigaste

hindren för fri utvandring 1840,

passväsendet 1860). — Det är

från 1840-t., som man kan räkna
begynnelsen av den moderna stora

E. Dess närmaste orsaker voro å
ena sidan politiskt missnöje och

nöd till följd av svåra missväx-
ter i Europa, å den andra upp-
täckten av rika guldfyndigheter i

Amerika och öppnandet av de

första regelbimdna ångbåtsför-

bindelserna över världshaven. De
djupare liggande anledningarna
äro att söka i Europas befolk-

ningsförhållanden. Medan under
1600- och 1700-t. folkmängden
årligen ökades med 3 ä 4 Voo? steg

på 1800-t. befolkningstillväxten

till drygt det dubbla. Näringsli-

vets (särskilt jordbrukets) ut-

veckling höll dock knappast
jämna steg med den stora folk-

ökningen och säkert icke med
de ökade anspråk på livet, som
blevo en följd av den ökade

folkbildningen och samhälls-

livets demokratisering. E. har
i flertalet länder (däribland Sve-

rige) företett stora växlingar

i omfattning och betydelse allt-

efter de ekonomiska konjunktu-

Ord, som ej åtexfiimas iinder £, torde sökas under Ä.
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rernas skiftningar (konjunk-
turutvandring, i motsats
till evakuationsutvand-
r i n g från t. ex. Irland och
Syd-Italien, där det ekonomiska
livet varken i goda eller dåliga
tider givit tillräckliga existens-

möjligheter för stora skaror av
mindre bemedlade). — De vikti-

gaste emigrationshamnarna i

Europa äro Triest, Genua, Ant-
werpen, Amsterdam, Rotterdam,
Bremen och Hamburg, för de nor-

diska länderna Köpenhamn, Ber-

gen och Göteborg. Härtill komma
de engelska inskeppnings- och
transiteringshamnarna Hull, Li-

verpool, Southampton, London,
Glasgow m. fl. En skarp immi-
grantkontroll äger rum i de ame-
rikanska invandringshamnarna,
sålunda främst New York (kon-

trollstation Ellis Island), vidare

Boston, Baltimore, Filadelfia och
Quebec. — E:s totala omfattning
kan icke exakt uppgivas, även om
man lämnar åsido utvandringen
från utomeuropeiska länder (sär-

skilt Öst-Asien). Statistik saknas
alldeles från vissa länder och är

f. ö. merendels bristfällig. Det
kan emellertid antagas, att till

maj 1923 åtminstone 50 mill.

européer ha emigrerat, eller, om
antalet återinvandrade frånräk-

nas, c:a 40 mill. — Den nämnda
bruttoutvandringen, som till drygt

Vs gått till För. Stat., fördelar

sig ingalunda jämnt på olika år

och länder. I stort sett kunna
— om man bortser från åren

1800—40, då sammanlagda anta-

let emigranter torde understigit

2 mill. — tre stora emigrations-

perioder urskiljas. Den första,

som begynner med emigrations-

böljan 1847 och slutar med 1893

års kris i För. Stat., bortförde

från Europa c:a 20 mill. män-
niskor, varvid kulminationsåren

voro 1851—54 och 1872—73 med
c:a 0,5 mill. och 1888—91 med
0,8 mill. emigranter årligen. Hu-
vudmassan kom från England,
Tyskland, de skandinaviska län-

derna, Nederländerna, Belgien
och Schweiz (Frankrike har
däremot icke någon nämnvärd
E. utan utgör fastmer, på grund
av sin svaga folkökning, Europas
enda egentliga immigrationsland).
En av de starkaste lockelserna

utgjorde den amerikanska home-
stead-\a,geii av år 1862, som av
unionens odisponerade kartlagda
jord — mot en låg inskrivnings-

avgift — tillförsäkrade envar,

som ville grunda ett eget hem,
en jordareal av 80 acres (c: a 33
har) i närheten av järnvägs-
linje och en dubbelt så stor areal

inom områden med sämre kom-
munikationer. De väldiga jord-

arealer, som sålunda upplätos,

togos snabbt i besittning av in-

vandrare, och sedan efter några
decennier över 800,000 "egna
hem" skapats på denna väg,

fanns det i För. Stat. föga över

av "fri jord". En viss ersättning

skaffades genom homesteadupp-
låtelser i Kanadas "prärieprovin-

ser", dit därför också en ström av

jordsökande började gå från För.

Statrs nordliga delar. Att jorden

i Amerika numera övervägande -

måste förvärvas genom köp till

starkt stigande priser har beta-

git landet mycket av dess loc-

kelse för de germanska ländernas

emigranter. Deras mål — att nå

ekonomisk självständighet och

trygghet — äventyras även på
andra områden av näringslivet

genom det växande penningväldet,

särskilt sådant detta kommit till

uttryck i trustväsendet. Samti-

digt hade uti ifrågavarande euro-

peiska länder, särskilt från mit-

ten av 1890-t., de ekonomiska och

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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sociala förhållandena avgjort för-

bättrats. Den på 1880-t. tryc-

kande, av de främmande världs-

delarnas konkurrens på spann-

målsmarknaden framkallade jord-

brukskrisen hade i huvudsak
övervunnits genom införande av
tullskydd eller jordbrukets om-
läggning till industrialiserad

smör- och fläskproduktion (Dan-
mark). En enorm uppblomstring
av industri och handel skapade
talrika nya förvärvsmöjligheter

(t. ex. i Ruhrområdet i Tysk-
land). I stort sett upphörde nu
E. från Nordväst-Europa dock
med undantag för Norge och,

om än ej i fullt så utpräglad
grad, för Sverige. Visserligen

fortgår även från övriga hithö-

rande länder någon utvandring,

bl. a. på grund av de talrika

släkt- och vänskapsband E. knu-
tit över världshavet, men den
motväges i det närmaste, stund-

om helt och hållet, av folkström-
men i motsatt riktning. — Den
andra stora emigrationsperioden,
vilken kan anses sträcka sig fram
till världskrigets utbrott, hade en
annan karaktär än den första.

Totalantalet emigranter översteg
under perioden 25 mill. och även
per år räknat nådde utvandrings-
siffrorna en dittills osedd höjd
(1907: 1,8, 1913: 2,1 mill.). Ut-
vandringens tyngdpunkt var nu
flyttad till öst- och Syd-Europa,
i första rummet Polen, Galizien
och Italien, vilkas folköverskott

sedan länge i 100,000-tal genom
säsongvandringar plägat söka ar-

betsförtjänst i angränsande län-

der. Nu kom till denna temporära
E. en minst lika stor permanent
sådan, fastän delvis lokaliserad

till andra landsdelar (t. ex. Syd-
Italien, medan säsongutvandring-
en utgår från Nord-Italien). Sla-

ver och italienare med deras — i

jämförelse med västeuropéerna—
lägre krav på arbetsförtjänst och
levnadsstandard visade sig myc-
ket lämpliga att fyUa särskilt

den amerikanska storindustrins

väldiga behov av olärd arbetskraft
till sådant pris, att det kunde
ur produktionskonstnadssynpunkt
kompensera de inhemska yrkesar-
betarnas höga löner. — Världs-
krigets utbrott kan anses inleda

den tredje perioden i E : s historia,

vilken hittills utmärkts av en
i jämförelse med föregående tid

mycket ringa E. (1915—22 till-

hopa c:a 3 mill.). Medan till

För. Stat. under (det från Vt—
30/6 räknade) budgetåret 1913—
14 invandrade ej mindre än
1,218,480 personer, sjönk med
krigsutbrottet motsvarande tal

till 326,700. Immigrationen höll

sig på ungefär samma nivå de
båda följande åren, men För.

Stat:s eget inträde i kriget mar-
keras genom en sänkning till

blott 110,618 1917—18. Siffran

för 1918—19 var föga högre
(141,132), men efter fredens åter-

ställande inträdde en rask steg-

ring till 430,001 1919—20 och
805,228 1920—21. Vid denna tid

hade emellertid krigskonjunktu-
rens efterblomstring avlösts av en

ekonomisk världskris, följd av
svårartad depression och enastå-
ende arbetslöshet. I Amerika be-

gränsades invandringen genom en
från 6 juni 1921 gällande lag, som
fixerade den årliga immigra-
tionssiffran till högst 3 % av
den i landet vid 1910 års folk-

räkning bosatta befolkningen av
resp. nationaliteter, d. v. s. till c : a

357,000 för samtliga (därav 20,042

svenskar). De dåliga tiderna i

För. Stat. utgjorde ej någon loc-

kelse, och 1921—22 invandrade
blott 243,953 personer eller c:a

68 % av det medgivna antalet.

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas under ä.
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Svenska emigranter och immigranter 1851—1921.

Årligen

Till och från samtliga länder Därav till och från utomeuro-
peiska länder

netto- netto-

emi- immi- utvandr. (—

)

emi- immi- utvandr. (—

)

granter granter resp.

invandr. (+)

granter granter resp.

invandr. (+)

1851—1860 1,690 1,497

1861—1870 12,245 9,312
1871—1880 15,027 2,958 — 12,069 10,250 641 — 9,609

1881—1890 37,640 4,760 — 32,880 32,751 1,920 - 30,831

1891-1900 24,677 7,881 — 16,796 20,451 4,812 — 15,639

1901—1910 25,767 8,442 — 17,325 22,404 4,499 — 17,905

1911—1920 11,838 7,555 — 4,283 8,602 3,918 — 4,684

1913 20,346 8,407 — 11,939 17,224 4,917 — 12,307

1914 12,960 8,636 — 4,324 10,006 4,864 — 5,142

1915 7,512 6,357 — 1,155 4,672 3,223 — 1,449

1916 10,571 6,713 — 3,858 7,488 3,159 — 4,329
1917 6,440 5,811 — 629 2,571 2,478 — 93
1918 4,853 4,932 + 79 1,498 1,630 + 132
1919 7,337 7,809 + 472 4,008 3,573 — 435
1920 10,242 10,841 + 599 7,093 5,601 — 1,492
1921 8,950 8,551 — 399 5,881 4,605 — 1,276

Emellertid förbättrades snabbt
konjunkturerna för den ameri-

kanska industrin, och följden

blev en ökning av E., vilken fyll-

de de öst- och sydeuropeiska fol-

kens medgivna kontingenter re-

dan i början av budgetåret 1922
—23 och efter hand även de nord-

och mellaneuropeiskas. Inför be-

hovet av ny arbetskraft ha för-

slag väckts om revision av re-

striktionslagstiftningen, åtmin-

stone såtillvida, att invandringen
ej skulle räknas brutto utan
netto, d. v. s. med avdrag för åter-

invandrarna till hemlandet. —
Även i Europa har världskriget

och dess följdföreteelser bragt
emigrationsfrågan i ett delvis

förändrat läge. Sedan länge gäll-

de visserligen utvandringsfrihet,

men man såg alltjämt i utvand-

ringen blott en kraftförlust för

det egna landet, vilken i görli-

gaste mån borde förebyggas, be-

träffande värnpliktiga o. a.

t. o. m. på lagstiftningens väg.

Under världskriget skärptes det-

ta betraktelsesätt även hos de

neutrala, samtidigt som krigs-

konjunkturen möjliggjorde för

den inhemska industrin att giva
arbete också åt de talrika skaror,

som eljest skulle emigrerat. Un-
der "fredskrisen" har i snart sagt

alla Europas länder uppstått en i

förhållande till rådande levnads-

standard och nu tillgängliga nä-

ringskällor talrik överskottsbe-

folkning. Man har sökt bereda de
arbetslösa uppehälle och syssel-

sättning, bl. a. genom inre koloni-

sation (se Egna hem), men
allt klarare har en utjämnande
E. framstått som en av tidsför-

hållandena betingad nödvändig-
het. I detta läge ha allt flera

europeiska stater sökt genom
aktiv medverkan bereda sina nu
övertaliga medborgare lämpliga
boningsplatser och löftesrikare

utkomst i främmande land. Sär-

skilt har man sökt erhålla kon-

cessioner på naturtillgångar för

att på grundval härav upprätta

samlade jordbruks- eller industri-

kolonier, vilka både såsom produ-

center och konsumenter kuiide

Ord, som ej äteriinnas under E, torde sökas under Ä.
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Den svenska utvandringen och invandringen 1875—1922. övre kurvan betecknar

utvandrare, den nedre invandrare. De skuggade partierna beteckna lågkonjunk-

turer i För. Stat. (1914—19 krig.)

bliva av direkt betydelse för mo-
derlandets näringsliv. För en

samverkan på detta område mel-

lan emigrations- och immigra-
tionsländerna arbetar Internatio-

nella arbetsbyrån (se d! o.).

— Den svenska E. har sedan

dess egentliga början under
1860-t:s missväxtår rört sig i

stort sett i samma banor som den
övriga nordvästeuropeiska. Dess
omfattning 1851—1921 (för år

1922 kan den beräknas till c:a

12,000 personer) framgår av ovan-

stående tabell, och det därpå
grundade diagrammet framhäver
än klarare dess egenskap av
typisk "konjunkturutvandring".
Hela antalet svenska emigranter
1851—1921 beräknas till 1,4

mill., men då samtidigt över 0,3

mill. invandrat, uppgår den slut-

liga förlusten till c:a 1,1 mill. Av
den rätt obetydliga men skäligen

konstanta E. till europeiska län-

der går ungefär % till Norge och

Danmark, varifrån dock immi-
grationen är nästan lika stor.

Sin egentliga prägel får E. ge-

nom den transoceaniska utvand-

ringen, som till övervägande del

går till För. Stat. Svenskarna, av

vilka där 1910 räknades 665,183

och 1920 625,580, slå sig mest ned

i de åkerbruksidkande n.v. stater-

na, särskilt Minnesota och Illi-

nois, där ensamt Chicago 1920

räknade c:a 65,000 svenskfödda

invånare. På senare år ha
svenskar i rätt stor utsträckning

slagit sig ned som skogsarbetare

och farmare i Kanada (1920 c:a

28,000 svenskfödda inv.; 8,445

homesteadupplåtelser till sven-

skar registrerades där 1906—20).
— Utvandringen från Sverige

har varit mycket olika i olika

delar av landet. Under 1880-

och 1890-t. var E. särskilt stor

från Småland och s.v. Sverige

(Värmland, Dal, Västergötland,

Halland), men efter sekelskiftet

har även framträtt en rätt stark

E. från Norrland, och i allmän-

het har en utjämning skett

inom landet. En förskjutning

har ägt rum från den tidigare

dominerande jordbruksgruppen

till de industriella näringsgre-

narna. Den äldre E. var övervä-

Ord, lom ej återfinnas nnder E, torde sökas under ä.
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gande en familjeutvandring, men
under senare tider ha familjer
med barn blott utgjort c:a 30 %
av utvandrarskaran, medan
ogifta män utgjort 40 % och
ogifta kvinnor 30 %. Utvandrar-
na äro till övervägande del i

åldern 15—35 år, vilket medfört
en relativt svag besättning av de
arbetskraftigaste åldrarna bland
de hemmavarande. För varje
vuxen individ, som utvandrar,
går det på honom nedlagda
uppfostringskapitalet förlorat

för hemlandet, och detta mot-
väges blott till ringa del av
de "amerikapengar", som hem-
skickas till anförvanter o. d.

(före kriget 10—30 mill. kr. år-

ligen) . Under senare år har emel-

lertid återinvandringen av ame-
rikafarare blivit rätt stor (c:

a

Vs)? och dessa svensk-amerikaner
ha ofta genom kapital och före-

tagsamhet verkat uppryckande
på hembygden. — Den svenska
statens befattning med emigra-
tionsväsendet har — om man
frånser den stora, av Gustav
Sundbärg ledda emigrations-
utredningen 1908—12 —
hittills inskränkt sig till kontroll

över emigrantagenter och tillsyn

över transportmedlens trygghet

m. m. (kungl. förordn. 4 juni

1884), vilka uppgifter närmast
åligga Socialstyrelsen. Ät det pri-

vata initiativet har lämnats så-

väl arbetet med att på upplys-

ningens väg söka motverka E.

(Nationalföreningen
mot emigrationen, se d.

o.) som strävandena att hos de

utvandrade söka bevara hemlan-

dets språk och kultur (Riks-
föreningen för svensk-
hetens bevarande i ut-
landet, se d. c).

Eini'lien, ital. Emilia, land-

skap i n. Italien mellan Apenni-

nerna och floden Po, omfattande
provinserna Bologna, Ferrara,
Forli, Modena, Parma, Piacenza,
Ravenna och Reggio Emilia.

2,950,000 inv.

Emine'ns (av lat. emine'rey

framstå ) , upphöjdhet, höghet

;

urspr. titel för kejsare och ko-

nungar samt för biskopar, innan
biskoparna fingo en speciell titel,

reverendissimi; därefter var E.

förbehållen kardinalerna, tills ett

påvligt dekret 1630 tillerkände

titeln E. även åt andliga kur-

furstar och johannitordens stor-

mästare. — E m i n e' nt, fram-

stående, utmärkt.

Emine'scu, Mihail, f. 1850,

d. 1889, rumänisk skald. E. var

en kort tid redaktör för en kon-

servativ tidning i Bukarest, men
blev vid 33 års ålder sinnessjuk.

Hans formfulländade dikter äro

påverkade av tysk nyromantik
och Schopenhauers pessimism.

Emin pasja, se Schnitzer.
Emi'r (arab. ami'r), eg. befäl-

havare, härskare; namn på
fursten i vissa orientaliska sta-

ter, em i ra' t; i sms. titel på
vissa turkiska ämbetsmän (t. ex.

E. al-hahr, därav amiral).

Emislöv, socken i Kristianst.

1., jämte ö. Broby pastorat i

Lunds stift. 955 inv,

Emissa'rie (lat. emissa'riuSr

spejare), sändebud, politisk

agent.

Emissio'n (lat. emi'ssio, ut-

färdande, utsläppande), utgivan-

de av statspapper, aktier, sedlar

till ett visst pris (emissions-
kursen). Vänder sig låntaga-

ren direkt till allmänheten säges

E. vara direkt, men överlämnar

han lånets placering till en bank
eller ett konsortium, som därvid

övertar samtliga aktier, stats-

papper eller sedlar mot provision

och påtager sig ansvaret för 'låne-

ord, som ej Återfinnas under £, torde sökas under Ä.
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summan, säges E. vara indirekt.

Genom indirekt E. blir låntagaren

i tillfälle att genast disponera

över lånesunaman. — Emis-
sionsbolag, bolag, som vid

bildande och ombildande av aktie-

bolag har till ändamål att för-

medla aktieteckningen samt sälja

aktier och obligationer till all-

mänheten. 1909 utfärdades en

lag, som möjliggjorde upprät-

tande av emissionsbanker
(se Bank sp. 1065) vilka till

skiUnad från E. skulle äga rätt

att mottaga insättningar. Då la-

gen ej medförde avsedd verkan,

medgavs 1911 rätt för affärsban-

kerna att i viss mån äga aktier

och sålunda direkt bedriva emis-

sionsrörelse. Men i stället skapade
bankerna för denna verksamhet
dotterbolag, som särskilt under
kristidens högkonjunktur voro
talrika. Även förekommo då i

Sverige av bank oberoende E.

Till följd av att de flesta av
dessa E. gingo omkull, därvid

förorsakande moderbanken stora

förluster, infördes 1921 den be-

stämmelsen, att bank, som vill

äga aktier, skall avsätta medel
tiU en särskild dispositionsfond,

vilken värdet av bankens aktie-

förråd ej får överskrida. Vidare
skall sådan bank äga grund- och
reservfonder till minst 10 mill.

kr., och värdet av aktieinnehavet
får uppgå till högst 10 % av
dessa fonder. — Emissio'ns-
förmåga, se Värme. —
Emissio'nshypote'sen, se

L j u s.

Emitte'ra (lat. emi'ttere, ut-

sända), utsläppa i marknaden,
sätta i omlopp (obligationer,

aktier, sedlar). — Emitte'nt,
verkställare av emission.

Emma, f. 1858, änkedrottning
av Nederländerna. Efter gemålen
Vilhelm III:s död 1890 tiU dot-

tern Vilhelminas myndighetsför-
klaring 1898 var E. Nederländer-
nas regentinna.

Emma, en under 1800-t:s se-

nare hälft bruklig stoppad län-

stol.

Emmaboda, stationssamhälle i

Vissefjärda skn, Kalmar 1., vid
Karlskrona—Växjö järnväg och
linjen E.—Nybro av Kalmar järn-

vägar. Fönsterglasbruk, tillhörigt

a. b. Emmaboda fönsterglasbruk,

grimdat 1919, och möbelfabrik.

Emma'nuel, nytestamentlig
form (Matt. 1: 23) för det hebr.

Immanuel ("med oss är

Gud", Jes. 7: 14).

E'mmaus, en ort, varest Jesus
efter uppståndelsen uppenbarade
sig för två lärjungar. E:s läge,

enl. Luk. 24: 13 en ort, 60 sta-

dier (omkr. 11 km.) från Jerusa-

lem, kan ej med visshet fast-

ställas.

E'mmentalost, se S c h w e i -

z e r o s t.

Emmery'medaljen [emari'-],

medalj av 11 :e storleken, urspr.

bekostad av Frédéric Fran-
cois Joseph Emmery, d.

1786, svensk konsul i Dunkerque.
Tilldelas vanligen sjömän för

långvarig och trogen tjänst och
utdelas av Patriotiska sällskapet.

Emmetropi' (av grek. e'mme-
tros, efter mått, och ops, öga), se

Eefraktion.
v. E'mmich, 1 1 o, f . 1848, d.

1915, tysk general. Vid världs-

krigets utbrott inledde E. fäst-

ningen Liéges betvingande (se

L i é g e) . E. deltog därefter i

operationerna på västfronten

samt sedermera uti genombrottet
vid Dimajec maj 1915 och som-
marfälttåget mot Ryssland.

Emmån, E m å n, å i ö. Små-
land, upprinner i de högsta de-

larna av småländska höglandet

Ord, 8om ej återfinnai under E, torde gökas under
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Empire. Napoleons sängkammare. Malmaison.

inom Jönköpings län och mynnar
efter ett i huvudsak sydöstligt

lopp i Östersjön, s. om Påskalla-
vik. E. mottar från vänster
Skedeån och upptar vatten från
en stor mängd sjöar, Nämmen,
Solgen och Mycklaflon m. fl.

Många av de forsar, som ån bil-

dar, äro utbyggda för drift av
kvarnar, sågar och kraftstationer.

Ers längd är 220 km. och flod-

områdets areal 4,360 kvkm.

E moll, molltonart med e till

grundton och ett Jf-förtecken,

framför f ; parallelltonart: g dur.

Emotio'n (av lat. emove're,

avlägsna, rubba), sinnesrörelse; i

modern psykologi även känslo-

stämning (jfr Känslolivet).
— Emotions' 11, till känslo-

livet hörande.

Empe'dokIes, d. omkr. 430 f.

Kr., grekisk filosof, läkare och
vältalare, levde på Sicilien. Se
Försokratisk filosofi.

v. E'mperger, F r i t z, f . 1862,

österrikisk ingenjör, byggnads-
råd i Wien, uppfinnare av s. k.

spiralarmerat gjutjärn, utgivare

av Ea/ndbuch fur Eisenbetonbau.

E'mpetrum, se Kråkbär.
Empire [agpi'r] (fr. kejsar-

döme) , empirestil, kallas den
senare fas av nyklassicismen (se

d. o.), som inträder omkr. 1800,

och vars höjdpunkt infaller under
det napoleonska kejsardömet.
Företrädesvis brukas E. om den-

na stil i möbelkonst och rumsin-
redning. — I början är den här
en tältstil, vilket framgår av den
draperade väggbeklädnaden och

mängden av lätta, rörliga före-

mål, SS. golvkandelabrar, fyr-

fat etc. Former och ornamentik

tagas från den antika konsten,

särskilt de pompejanska väggde-

korationerna. Romerska fälttec-

ken, som Napoleon återinförde,

främst örnarna, lämna <också

Ord, som ej äterfiimas under E, torde sökas under

må
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Empire. Blå och gula kabinettet. Ro-
sendal.

bidrag till detaljutformningen,
liksom även, som följd av Napo-
leons egyptiska krigsföretag, den
gamla egyptiska kulturen (sfinx-

er, faraohuvuden, palmetter etc).
Med tiden får stilen en allt

strängare arkitektonisk prägel,
möblerna göras av mahogny,
prydnadsföremålen av porfyr och
liknande stenarter 1. brons. I

Frankrike, från vilket land stilen

utgår, är det av Napoleon bebodda
Malmaison ett utmärkt prov på
tidig E. I Sverige, där stilen i

sin senare, tyngre utformning
vanligen kallas Karl Johansstil,
företrädes den bäst på Eosendals
slott. I stort sett härskade E. i

Sverige till omkr. 1830.

Empiri' (grek. empeirVa), er-

farenhet, även betecknande en på
erfarenhet grundad kunskap eller

skicklighet. — Empi'riker,
den, som i sin forskning 1. prak-
tiska gärning bygger på erfaren-
heter.

Empiriokritici'sm, en filoso-

sofisk riktning, grundlagd av
Richard Avenarius. Dess huvud-
verk är Kritik der reinen Erfahr-
ung. E. vill genom att rensa kun-
skapsteorin från alla erfarenhets-
främmande faktorer skapa en den

''rena erfarenhetens" filosofi, vil-

ken blott beskriver verklighetens
fakta men avhåller sig från varje
förklaring i form av hypoteser
eller teorier. Den rena erfarenhe-
ten ger oss intet annat än ett

fysiskt varseblivningskomplex. E.
finner, att åtskillnaden mellan en
andlig och kroppslig verklighet
är en illusion och att man måste
lämna ur räkningen benägenheten
att bakom hela den fysiska
verkligheten spåra krafter, som i

grunden blott äro abstrakta be-
teckningar för folktrons ande-
makter. Psykologin blir därmed
reducerad till fysiologi. Genom
dylika förenklingar av världsför-
klaringen vill E. förverkliga ett

tänkande med minsta möjliga
kraftförbrukning och därmed till-

godose kravet på ekonomi inom
tankelivet. Ur denna synpunkt är
Avenarius befryndad med Ernst
Mach och pragmatismen.

Empiri'sm (av grek. empei-
ri'a, erfarenhet). 1. Fil. En kun-
skapsteori (se d. o.), som vill

finna kunskapens ursprung i

erfarenheten. I den mån E. med
erfarenhet menar blott de genom
våra sinnesförnimmelser förmed-
lade intrycken och föreställ-

ningarna, blir den sensua-
lism (se d. o.), vilken i an-
tiken bl. a. representeras av stoi-

ker och epikuréer, i nyare tid
t. ex. av Condillac och vissa
andra målsmän för upplysnings-
filosofin, av Hume, av positi-

vister som Comte, Stuart Mill
och Herbert Spencer. Denna form
av E. hävdar i sina yttersta
konsekvenser satsen: intet finns
i förståndet, med mindre det
först funnits i våra sinnen, var-
med är sagt, att själen obero-
ende av sinnesintrycken blott är
en ta'hula ra'sa (renskrapad
tavla) eller ett oskrivet blaxi.

Ord, som ej återfumas under £, torde sökas under Ä.

— L e X. III.
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Emporer 1 stiftskyrkan i Gernrode.

Locke antager vid sidan av sin-

neserfarenheterna även en inre

kunskapskälla, reflexion, erfaren-

heterna av våra egna själstill-

stånd, varvid han emellanåt

starkt närmar sig rationalismen.

Rörande den Boströmska filoso-

fins bruk av ordet E. och dess

motsats rationalism se Ratio-
nalism. — Med. En uteslu-

tande på erfarenhet grundad be-

handlingsmetod, ofta med en bi-

smak av ovetenskaplighet.

Employé [agploaje'], fr.,

tjänsteman.

Empora'grius, Erik, f. 1606,

d. 1674, biskop i Strängnäs från

1664, utarbetade som led. av en

kommitté av år 1655 för kyrko-

lagens revision ett aldrig antaget

förslag till lagfästande av den
gamla sockensjälvstyrelsen.

Empo'rer, i romanska kyrkor
förekommande gallerier, utgöran-

de en övre våning av sidoskeppen,

med bågar öppnande sig inåt

mittskeppet. Jfr Triforier.
Empu'sa, se Flugmögel.

Empye'm (av grek. en, i, och
py'on, var), varsamling i kropps-
hålor, SS. ledgångarna, överkäks-
hålan, gallblåsan, blindtarmens
bihang etc. Vid E. i lungsäcken
uppträda håll och frysningar

samt hög feber; operation, be-

stående i bröstkorgens öppnande,
och dränage är nödvändig. Jfr

Lungsjukdomar.
Empyre'um, Empyrén (av

grek. e'mpyro^, brinnande), i an-

tik filosofi den högsta himmels-
sfären, eldhimmeln, varifrån ljus-

fenomenen tänktes utgå. Hos me-
deltidsfilosoferna och Dante be-

tecknar E. ljushimmeln, de sali-

gas och änglarnas boning. —
Empyre'isk, strålande, him-
melsk.

Ems. 1. Flod i n.v. Tyskland,
upprinner på Teutoburgerwald,
flyter mot n. och bildar i Nord-
sjön en bred mynningsarm, som
utgör gräns mot Holland. Den
östfrisiska ön Borkum delar ut-

loppet i två delar. Bland bifloder

märkas från höger Hase och

Leda. E : s nedre lopp är kanalise-

rat (se Dortmund—Ems-
k an alen) och står genom
mindre kanaler i förbindelse med
havsbukten Jade, floden Vechte

(mynnande i Zuiderzee) samt

Staden Ems.

Ord, som ej JLterfinnas under E, torde sökas under IL.
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med staden Groningen i Holland.

Längd 330 km., flodområdets

areal 12,500 kvkm. — 2. Brunns-
och badortsstad i Hessen-Nassau,
Tyskland, vid floden Lahn, besökt

mest för strup- och lungkatarrer.

Vattnet hör till de alkaliska kok-

saltvattnen, är av 28—53° C. och
användes till drickning och in-

andning, mindre till bad. —
Emsdepe' schen, se Fransk-
tyska kriget. — Ems-
punktatio'nen, en 1786 i

Ems utfärdad kongressresolution,

i vilken 4 av febronionismen på-

verkade katolska ärkebiskopar i

Tyskland fordrade upprättandet
av en oavhängig tysk national-

kyrka. Då biskoparna emellertid

togo påvens parti, bemästrade
denne snart oppositionen.

Emsfors, träsliperi, sulfitfa-

brik och pappersbruk i Döder-
hults skn, Kalmar 1. Äges av a. b.

Emsfors bruk, Påskallavik.

Emtervik, se Västra Em-
t e r v i k och östra Emter-
vik.

Emu', se Kasuarfåglar.
Emulge'ra, göra en emulsion.

Emulsion, se Enzym.
EmuIsio'n (av lat. emu'lgere,

mjölka). Med. En mjölkliknande
vätska, i vilken ett olje- 1. harts-

artat ämne hålles uppslammat
medelst något slemmigt ämne
(gummi, växtslem o. d.). Använ-
des i medicinen för att under-
lätta intagning av illasmakande
medel 1. garantera en jämn för-

delning i vätskan av det verk-
samma medlet. E. bör alltid ska-
kas före upphällningen i skeden.
Ett exempel på naturlig E. är
mjölk, som innehåller fettkulor,

uppslanunade i en äggvite-, soc-

ker- och salthaltig vätska. —
Kem. Se Kolloide r.

Emund den gamle, d. trol.

1056, den siste konungen av den

gamla Uppsalaätten, var son till

Olof Skötkonung och efterträdde
omkr. 1050 sin halvbroder Anund
Jakob. E., på grund av sin snål-

het även kallad "den slemme",
efterträddes av sin måg Stenkil.

E'mys, se Cryptodira.
Emån, se E m m å n.

En, se Juniperus.
En, grekisk [uttal: en] och

fransk [uttal: ag] preposition
(antager framför b, p och m
skrivformen em-) ofta använd i

sammansättningar i bet. i, på,
med, vid.

Enafors, järnvägsstation och
turistort i v. Jämtland vid Ena-
älven. I närheten fjällen Snasa-
högarna samt de vackra Handöls-
forsarna i Handölsån.

Enali'der (av grek. ena'lios, i

havet levande), havsväxter, vilka,

helt nedsänkta i vattnet, växa
på lös botten, ss. sand 1. lera,

och där kunna bilda täta "ängar"
(sjögräs). E. äro vanl. fanero-

gamer (ss. Zöste'ra).

Ena'Ilage, lat. (grek. enal-

läge', utbyte), i retoriken ut-

byte av ett ord mot ett till här-

stamning och betydelse likartat,

vanligen ett konkret (t. ex. "den
sköna") mot ett abstrakt ("skön-

heten").

Enander. 1. Johan Alfred E.,

f. 1842, d. 1910, svensk-ameri-

kansk publicist och politiker. E.

for 1869 till Nord-Amerika, där
han s. å. blev redaktör för Gamla
och nya hemla/ndet, vilken han
sedan ledde under c:a 20 år.

1890—93 var han professor vid
Augustana College, från 1893 re-

daktör för Svenska journalen och
1896 för Hemla/ndet. — 2. Sven
Johan E., f. 1847, kyrkoherde,
botanist, Salixforskare, har bl. a.

utgivit 8a'lices Scandina'viae
Exsicca'tae (3 dir, från 1910)
samt företagit vidsträckta resor i

Ord, lom ej iterfinnas under E, torde sökai under Ä.
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Europa, n. Asien, Nord-Amerika
och på Grönland.

Enantiomorfi' (av grek. enan-
Wos, mitt emot varandra stående,

och morfe', form) , se Kristall.
E'nare träsk, stor insjö i

Finska Lappmarken. Till E. flyta

Ivalojoki m. fl. floder. E. avrin-

ner genom Pasviksälven till N.
Ishavet. 1,075 kvkm.

Enaälven, en av Indalsälvens
källfloder, v. Jämtland. E. myn-
nar i Annsjön c: a 6 km. ö.s.ö.

om Enafors' turistplats.

Enbasisk, se Syror.
Enberg, Lars Magnus, f.

1787, d. 1865, pedagog, filosof och
språkforskare, rektor vid Stock-

holms gymnasium 1821—43, led.

av Sv. akad. 1824, författade

bl. a. Svensk språklära, utgifven

af Svenska akademien (1836),
samt läroböcker i psykologi och
logik.

Enbet, se K ö r n i n g.

Enbom, Per, f. 1759, d. trol.

1810, författare, en av de ivri-

gaste anhängarna av den Thorild-

Lidnerska riktningen, mest känd
genom den kvicka men hänsyns-
lösa straffdikt. Svenska Parnas-
sens klago- och svanesång till Per
Enehom, Eterns son och Engtars
tillkommande broder, som Leo-

pold riktade mot honom.

Enbyggare, se Sexualsy-
stemet.

Encefali't, hjärninflamma-
tion. En form av E. är Encepha-
Wtis letha'rgica, "sömnsjuka" (ej

att förväxla med afrikansk sömn-
sjuka), epidemisk sjukdom, som
först 1917—18 observerades och
då i skilda delar av världen. Det
torde anses fastslaget, att sjuk-

domen i likhet med den s. k.

barnförlamningen orsakas av ett

i mikroskopet osynligt, s. k. ultra-

visibelt smittämne. Sjukdomen
synes vara mycket smittsam.

ehuru de flesta fall förlöpa myc-
ket lindrigt, med illamående,
huvudvärk o. s. v. I svårare fall

inträder feber, dubbelseende,

muskelsmärtor och i vissa fall

ett dvallikt tillstånd. Om sjuk-

domen ej leder till döden, kan
den antingen följas av hälsa L
övergå i ett långvarigt sjukdoms-
tillstånd med svåra rubbningar
inom nervsystemet.

Enceinte [ai)sä'gt], fr., om-
fång, inhägnad. — Mil. Fäst-

ningsverk kring stad o. d. —
Med. Havande.
Enchåssure [aT)sjasy'r], fr.,

infattning (av ädelstenar).

del Encina [-thi'na], Juan,
f. omkr. 1469, d. omkr. 1529,

spansk skald, mest känd som dra-

matiker. Hans bevarade skådespel

ha i allm. religiösa ämnen men
ha genom inflytande från Vergi-

lius i viss mån fått karaktären
av herdespel.

E'ncke, Johann Franz, f.

1791, d. 1865, tysk astronom,

chef för Berlins observatorium.

Beräknade banan för E:s ko-
met, vars omloppstid (omkr.

3 Ys år) han fann vara bestän-

digt avtagande. Enligt Backlund
(se d. o.) ha under 1800-t. plöts-

liga förändringar i kometens rö-

relse inträffat, sannolikt vid dess

passerande av meteorsvärmar.

E'nckell. 1. Magnus E., f.

1870, finländsk målare. E. hai

haft stor betydelse för den mo-

derna finländska konsten genom
sin reaktion mot naturalismen,

vilken först resulterade i ett må-
leri av dekorativt-symbolistisk

läggning, senare i en utpräglad
färgkonst, som röjer stark fransk

påverkan. Även inom monumental- i

måleriet har E. skapat betydande
verk, SS. De dödas uppståndelse i i

Johanneskyrkan i Tammerfors
(1906—07) och väggmålningar i

Ord, som ej Aterfmnas under E, torde sökas under ä.
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Nyländska nationshuset i Hel-
singfors (1913). — 2. Carl E., f.

1876, finländsk diplomat, indu-
striman, utrikesminister 1918

—

19, sedan 1919 finländsk minister
i Paris, utom juni—nov, 1922, dä
han ånyo var utrikesminister. E.
var ordförande i den finländska
delegationen vid fredskonferensen
i Paris 1919 och representant för
Finland i N. F:s råd under
Ålandsfrågans behandling 1920
—21.
En corps [ag kå'r], fr. (av

corps, kropp; kår), mangrant,
samfällt. Jfr In corpore.
Encounter Bay [inkao'nt8

bejl, havsbukt på Australiens
sydkust ö. om Känguruön.

Encouragera [ai)korasje'ra],

enkuragera (fr. encourager)

,

inge mod, uppmuntra.

Ency'klika (av grek. e'nkyk-
los, rund), rundskrivelse, kallas
en av påven till hela den katolska
kristenheten riktad skrivelse, vil-

ken behandlar någon av tidens
' brännande frågor. E., avfattade
. på latin, benämnas efter sina
begynnelseord. Bland de rykt-
baraste från senare tid äro Pius
IX: 8 Qua'nta cu'ra av 1864, vil-

ken inleder den moderna ultra-
montanismens epok, och Pius X:s
Pascendi domVnici gre'gis av
1907, vilken fortsätter i samma
anda och går till storms mot
hela den s. k. modernismen (se
d. o.). Jfr Syllabus.

Encyklopedi' (grek. enkyklo-
pnidei'a), term, som användes
för att beteckna en generell och
sammanfattande framställning av
vad man anser utgöra den
mänskliga forskningens vikti-
gaste resultat inom skilda om-
råden. Äldst bland oss bekanta

,
verk av detta slag äro de kine-

,

siska E., vilka nått ett enormt
omfång. En av de största, från

början av I700-t., omfattar i

original över 5,000 delar (ett om-
tryck finnes i Göteborgs stadsbib-
liotek). — Inom den europeiska
kulturkretsen framträda E. re-
dan under antiken; viktigast är
P 1 i n i u s d. ä : s Histo'ria na-
tv/ra'lis (37 böcker), ett verk av
oskattbart värde för kännedomen
om antikens vetenskapliga forsk-
ningsresultat och metoder. Bety-
delsefullt genom sin starka in-
verkan på medeltidens åskåd-
ningssätt är den afrikanske för-
fattaren Martianus Capel-
las (början av 400-t. e. Kr.)
arbete De nu'ptiis Philolo'giae
et Mercu'rii, vilket i allegorisk
form behandlar de sju fria kon-
sterna, grammatik, dialektik, re-
torik, geometri, aritmetik, astro-
nomi och musik. — Under den ti-

digare medeltiden sammanställdes
E. av Isidorus av Sevilla
och Hrabanus Maurus.
Först under medeltidens senare
del börja emellertid E. bliva mera
vanliga. Mest bekant bland de
E., som sammanställdes under
denna period, är Vincentius'
avBeauvais (d. omkr. 1264)
Spe'culum ma'jus, ett jätteverk,
utmärkt av omfattande lärdom
och konsekvent genomförd syste-
matik, oumbärligt för studiet av
högskolastikens världsåskådning.
Till samma period hör även Li
tresors, en på franska skriven E.
av Dantes lärare Brunetto
L a t i n i. Mot slutet av medel-
tiden bli E. allt talrikare men
minskas samtidigt i omfång; de-
ras syfte är att i lättillgänglig

(ofta dialogiserad) form fram-
ställa vad som ansågs utgöra
huvudpunkterna av det mänsk-
liga vetandet. Till denna grupp
hör t. ex. det av Maximilian I:s
biktfader, kartusianpriorn
Georg Reisch, författade,

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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ofta omtryckta arbetet Marga-
rVta philo8o'phica; även må. i

detta sammanhang nämnas den i

flera olika versioner kända skrift,

som bär titeln Lucida'rius, en

slags encyklopedisk katekes, upp-

ställd i frågor och svar, ur-

sprungligen ett utdrag ur tre

skrifter av Honorius av
A u t u n men sedermera många
gånger omarbetad och utvidgad

(tryckt första gången 1479; sv.

version av birgittinmunken Jöns
B udde). — Under 1500- och

1600-t. utkommo en mängd arbe-

ten av encyklopedisk karaktär,

vilkas värde dock ofta minskas

av det i materialurvalet starkt

framträdande kuriositetsintres-

set. Verkligt värde har däremot

det stora, av Mor er i år 1674

i Lyon publicerade Grand diction-

naire historique (talrika uppl.,

den senaste Paris 1759) , den första

i egentlig mening moderna E.,

om också till materialet mera
begränsad än vad en senare tid

fordrat. En särställning bland E.

intager Pierre Bayles Dic-

iionnaire historique et critique

(Rotterdam 1697) på grund av

den i teologiskt hänseende radi-

kala tendens, som där framträ-

der. Inom den lärda världen blev

den därför både skarpt kritise-

rad och högt beundrad, Holberg

berättar, att han såg studenterna

i Paris utanför biblioteket slåss

om vem som först skulle få den

till låns. — Av 1700-t:s många
E. märkas särskilt Z e d 1 e r s

väldiga, i omfattning dittills

oupphunna, Vniversallexikon

(Leipzig 1731—50, 64 bd in

folio, 4 suppl. bd 1751 f.), ett

verk av synnerligen högt värde,

ännu flitigt använt i biblioteken,

och den ryktbara franska En-

cyclopédie ou dictionnaire rai-

sonné des sciences, des arts et des

métiers (28 bd 1751—72, 5 suppl.

bd 1776—77, 2 bd register 1780;
flera senare uppl.) med bidrag

av Diderot, d'Alembert
Voltaire, Helvetius,
M a r m o n t e 1 m. fl. Medarbe-
tarna kallades med ett gemen-
samt namn encyklopedi's-
t e r. Deras arbete har fått en

utomordentlig betydelse i den and-

liga odlingens historia därigenom
att det för första gången i samlad
form för den stora allmänheten
framlade resultatet av de s. k.

upplysningsfilosofernas verksam-
het. — Under det sistförflutna

seklet ha otaliga, till anläggning,

omfattning och utförande ytterst

olikartade E. utkonunit. Betydel-

sefullast äro de stora, periodiskt

i nya upplagor utkommande ver-

ken, SS. Encyclopcedia Britannica

(första uppl. 1768—71, 11 :e 1910
—11, 29 bd med 3 suppl. bd),

Brockhaus' Conversations-

lexikon (l:a uppL 1796—1811),
M e y e r 8 Konversations-Lexikon
(l:a uppl. 1840—52), La-
r o u s s e s Grand dictionnaire

universel du XIX siécle ( 1 : a

uppl. 1866—76). I Danmark ut-

ges f. n. 2:a uppl. av Salmonsens
Konversations-Leksikon och 3:e

uppl. av Eagerups illustrerede

Konversations-Leicsikon, i Norge
Aschehougs Konversationslexi--

kon, som är 2:a uppl. av Ilustre-

ret norsk konversationsleksikon

(1907—13). Ett storslaget, ehuru

tyvärr ofullbordat verk är det av

E r s c h och G r u b e r påbörjade

Allgemeine Encyclopädie der

Wissenschaften und Kiinste, en i

väldiga mått anlagd vetenskaplig

E. (påbörjad 1818, avbruten

1889). — Viktiga moderna spe-

cialencyklopedier äro t. ex. The

Jewish Encyclopedia (1901—06,

12 bd), The catholic Encyclo-

poedia (1907—15) m. fl. — Den

Ord, ioni ej &terfinjias under E, torde sökas under JL.
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första E. på, svenskt språk är

Äke Rålambs Adelig öfning,

ett stort planlagt, till 20 band
beräknat verk, av vilket endast

6 utkommo (1690—94). Under
1700-t. trycktes flera smärre ar-

beten av encyklopedisk karaktär,

samtliga dock utan större bety-

delse med undantag av två,

K ö n i g 8 Lärdomsöfningar { 1

1

bd, 1745—52) och B er gk 1 i nts
Sammandrag af alla vetenskaper

(1775). Planer på att åstadkom-
ma en större svensk E. hystes av
Gjörwell, som verkligen ock-

så påbörjade en dylik; på grund
av bristande uppmuntran avstan-

nade företaget emellertid redan
med första häftet. 1821—26 ut-

kom på Lindhs förlag vår första

egentliga E. under titeln Conver-

sationslexikon; detta arbete är

emellertid blott ett sammandrag
av femte uppl. av Brockhaus'

likanämnda verk. För svenska
förhållanden mera givande är det

av den mångfrestande och för

sina originella förlagsartiklar be-

kante förläggaren P. G. Berg
1845—52 utgivna Svenskt Con-
versationslewikon; i detta är

emellertid hänsynen till den sven-

ska läsekretsen så övervägande,

att ämnen, som icke direkt be-

röra vårt land, ej alls äro be-

handlade. Nästa på svenska utg.

E. redigerades av M. S c h ii c k,

återigen på gnmdval av Brock-

haus, och bar titeln Konversa-
tions- och universallexikon (4 bd,

1857—66). Samtliga dessa över-

träflFades av den 1875—94 på
Gernandts förlag utg. Nordisk

familjebok (18 bd och 2 suppl.

bd ; red. av N. Linder, T h.

W e s t r i n m. fl.) , ett för sin

tid mönstergillt verk; en betyd-

ligt utvidgad 2: a uppl. utgavs
1903—22 under red. främst av
Th. Westrin, med suppl. un-

der utgivning (1923). En ny typ
av E., avsedd framför allt för

det praktiska livets behov, är

Bonniers Konversationslexikon.

Encyklopedister» se Encyk-
1 o p e d i sp. 1004.

Endelave, ö i Danmark, n. om
Fyn, utanför Horsensfjorden.

Ende'misk (av grek. en, i, och
de'mos, folk), inhemsk. Med. E.
kallas en sjukdom, som ständigt
1. längre tid förekommer allmän
inom vissa större eller mindre
områden, t. ex. frossa i sump-
trakter, struma i vissa bergs-

trakter, kolera i Gangesdeltat.

Från sådana områden kan en
smittosam sjukdom sprida sig

vitt omkring tiU eljest från den-

samma befriade trakter, där den
då uppträder som epidemi (se

d. o.). — Djur- och växtgeografi.

E. för ett visst område sägas så-

dana former 1. grupper av djur 1.

växter vara, vilka till sin utbred-

ning äro begränsade till ifråga-

varande område.

Enderby land [e'nnd8bi Isend],

landsträcka i Öst-Antarktis,

kring s. polcirkeln vid 50* ö. 1.

En détail [ai) deta'jj], fr., i

enskildhet; styckevis.

EndiVia, se S a 1 1 a t.

Endode'rmis, se Rot.
Endogami' (av grek. e'ndon,

invärtes, och ga'mos, giftermål),

ingifte inom en släkt, stam o. d.,

förekommer mycket bland primi-

tiva folk, som leva i små, mot
varandra fientliga samfund.

Endoge'n (av grek. e'ndon,

invärtes, och ge'nein, födas), se

Exogen.
Endoka'rp (av grek. e'ndon,

invärtes, och ka/rpo's, frukt), se

Frukt.
Endokrfna körtlar, Endo-

krina rubbningar (av

grek. e'ndon, invärtes, och kri'-

Ord, som ej äterfinnas under £, torde lökas under Ä.
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Endymion. Marmorstaty. (Nat. mus.)

nein, avsöndra), se Inre se-
kretion.
Endoly'mpha (av grek. e'ndon,

invärtes, och lat. ly^mpha,

vätska) , se Hörselorgan.
Endoparasft, se Parasit.
En-Dor, ort i närheten av

Jisreelslätten, särskilt bekant ss.

hemvist för den av Saul råd-

frågade andebesvärjerskan (

1

Sam. 28). Sannolikt den nuv.

byn Endur, 5,5 km. s. om Tabor.

Endosmo's (av grek. e'ndon,

invärtes, och osmo's, stöt), se

Katafores och O s m o s.

Endospe'rm (av grek. e'ndon,

invärtes, och spe'rma, säd), se

Frö.
Endospo'r, se Spor.

Endossement [ai)dåsma'i)],

fr., endossemang (av en, på,

och dos, rygg), påteckning på
baksidan av en växel, varige-

nom denna och den med den-

samma förbundna rättigheten

överlåtes på en annan person. Vid
fullständigt E. utsätter överlåta-

ren (endo8se'nt) såväl den
nye innehavarens (endossa't
1. endossata'rie) namn som
sitt eget. Växeln kan överlåtas,

såvida icke orden "icke till order"

utsatts antingen i växelns text

(rektaväxel) eller i E.

(r ek t aen do s s em an g). —
Vid blankoendossement

angives endast endossentens

namn. — Gäller överlåtelsen en-

dast ett uppdrag, t. ex. växelns

inkassering, angives detta med
orden "in procura" eller "till in-

kassering" och E. kallas p r o -

kuraendossemang. — En-
do s s e' r a, göra endossemang.

Endote'1 (av grek. e'ndon, in-

värtes, och téle', bröstvårta), se

Epitelvävnad.
Endote'rmisk förening, e n -

dotermisk reaktion (av

grek. e'ndon, invärtes, och te'rme,

värme) , se Termokemi.
Endotro'fisk (av grek. e'ndon,

invärtes, och trofé', näring), se

Mykorrhiza.
Endozo'isk (av grek. e'ndon,

invärtes, och zo'on, djur), se

Växternas spridning.
Endre, socken i Gottl. 1., jämte

Hejdeby pastorat i Visby stift.

370 inv. — Av kyrkan härrör tor-

net från början av 1200-t., koret

från 1280-t. och långhuset, vars

valv uppbäres av en mittkolonn,

från början av 1300-t.; i det inre

altarskåp från 1400-t.

funt från 1100-t. av
(se d. o.).

Endy'mion, i grek.

yngling, som älskades

gudinnan Selene, vilken

honom i dvala för att

och dop-

Hegwaldr

myt. en

av mån-
sänkte
ostörd

kunna kyssa honom. I konsten

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under 'Å.
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framställes E. som en skön, so-

vande yngling. En antik, till

sin äkthet omstridd, staty av E.

finns i Nat. mus.

Eneby, se Västra Eneby
och östra Eneby.
Enebyberg, municipalsamhälle

iriom Danderyds skn. 1,085 inv.

Eneman, Mikael, f. 1676, d.

1714, orientalist, företog 1711

—

13 en forskningsresa genom
Mindre Asien, Egypten, Palestina

och Syrien. Hans Resa i Orienten

1111—12 utgavs jämte levnads-

teckning 1889.

Energeti'k, läran om energin

och dess omvandlingar. — Fil.

t
Världsförklaring, som reducerar
säväl andliga som materiella fe-

nomen till energiformer. Jfr

Ostwald, Wilhelm.
Energi' (grek. ene'rgeia, verk-

samhet, handlingskraft), förmåga
att utföra arbete. För att t. ex.

föra en pendel ur jämviktsläget
åt ena sidan fordras en kraft;

ett arbete måste utföras, d. v. s.

mekanisk E. tillföras. Denna
mekaniska E. överflyttas på pen-

,deln och finnes sedan bunden i

denna som potentiell E. (1. lä-

gets E.). Låter man därefter pen-

deln falla tillbaka, omvandlas
den potentiella E. i kinetisk
E. (1. rörelseenergi). Då pen-

'deln kommer till jämviktsläget,

!har all potentiell E. överförts till

•kinetisk E. I och med att pendeln
närmar sig den motsatta vänd-
punkten, omvandlas den kinetiska

E. åter till potentiell o. s. v.

i Funnes intet motstånd mot pen-

ielns rörelse, skulle denna fort-

fara att svänga på detta sätt i

,'jändlighet. Genom friktionen om-
bildas emellertid snart all till-

törd mekanisk E. till värme.
— Då solstrålar belysa växterna
Då jorden, upptages en del av
ienna strålningsenergi av

bladen och omvandlas där till

kemisk E. vid assimilationen
(se d. o.). Användes växternas
ved till bränsle, överföres den ke-

miska energin till värme; detta
kan användas att driva ångma-
skiner och därvid överföras till

mekanisk E., som i elektriska ge-

neratorer kan förvandlas till

elektrisk E. En bestämd
mängd E. i en viss form kan
överföras till en bestämd mängd
E. i en annan form; vid omvand-
lingen förstöres ingen E. (la-
gen om Ers oförstörbar-
het 1. energiprincipen).
— För att omvandla värme till

annan energiform fordras alltid

temperaturskillnader. Ur ett sy-

stem, i vilket alla delar ha sam-
ma temperatur, kan ingen E.

utvinnas. Naturen strävar emel-

lertid just att utjämna alla

differenser. Värme strömmar all-

tid över från en varm kropp till

en kall, tills båda ha samma tem-
peratur. Värme kan därför sägas
vara den minst användbara for-

men av E. Likväl är slutresulta-

tet av nästan alla energiomsätt-

ningar värme. Under förutsätt-

ning att energilagarna gälla för

hela världsalltet och att detta är

ett slutet system, som ej utifrån

kan tillföras någon E., skulle

till slut all E. komma att fÖr

alltid omvandlas till värme. Det

tillstånd, som då skulle inträda,

har Clausius kallat värmedöd.
Jfr Termodynamik.

Eneroth, Per Olof Ema-
nuel, f. 1825, d. 1881, skrift-

ställare; 1858—63 föreståndare

för Svenska trädgårdsföreningens

trädgårds- och elevskola. Förfat-

tade ett flertal arbeten av stor

betydelse för trädgårdsodlingen,

bl. a. Handbok i svensk pomologi
1864—66.

Ord, som ej JLterfiimas under E, torde sökas under H.
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Engadln. Malojapasset.

Enerve'ra (lat. enerva're),

försvaga, utmatta.

Eneström, Gustaf, f . 1852,

d. 1923, matematiker, utgav ar-

beten rörande matematikens
historia, statistik och försäk-

ringsfrågor.

En face [ag fa'ss], se Face.
En famille [ag fami'jj], fr., i

familjekretsen; familjärt, förtro-

ligt.

Enfant [ai)fa'i)], fr., barn. —
E. per du [pärdy'], fr., "förlo-

rat barn", avsigkommen familje-

medlem. — E. terrible
[täri'bl], fr., "förskräckligt

barn", barn, som håller sina när-

maste i oro för vad det skall säga
eller ta sig till (särskilt i främ-

mandes närvaro).

Enfasmotor, se Elektri-
ska maskiner. — Enfas-
ström, se Elektrisk
ström.

Enfield [e'nnfild], stad i Midd-
lesex, s.ö. England, 17 km. n. om
London. Gevärsfaktori. 60,000

inv.

Enfin [ai)fä'r)], fr., äntligen;

nog av, kort och gott.

Enfleurage [agflöraj], fr. (av

en, i, och flev/Ty blomma), se P a r-

f ym.
Engadfn, övre delen av Inn-

dalen, schweiziska kantonen Grau-
biinden. Från Malojapasset, n.

om Berninamassivet nära Ita-

liens gräns, sträcker sig E. c:a
100 km. i n.ö. riktning till öster-

rikiska gränsen, övre E. (Ober-

E.), som haj* en bredd av högst

2,5 km., ligger 1,800—1,600 m.
ö. h., den smalare och mera sko-

giga Nedre E. (Unter-E) ligger

1,600—1,000 m. ö. h. För sin stor-

slagna natur är E. en omtyckt
turisttrakt, som även vintertid

till följd av den torra luften och

den starka insolationen är tal-

rikt besökt av sjuka och sports-

män. Turisttrafikens centrum är

S:t Moritz.

Engagera [aT)gasje'ra] (fr.

engager, förpanta), anställa; för-

plikta. — Engagema'ng (fr.

engagement) , anställning; förbin-

delse. — Engagerad ko-
lonn, en kolonn, som icke är

fristående utan förenad med bak-

omliggande vägg.

En garde [ag ga'rd], fr., se

Fäktkonst.
Engberg, Arthur, f. 1888,

publicist, politiker, redaktör för

Arbetet sedan 1918. Led. av A. K.

sedan 1917, har E. raskt blivit

en av det socialdemokratiska par-

tiets mest betrodda krafter. E.

har representerat sitt parti vid

Källa vid En-Gedi.

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas under
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utländska partikongresser och

även anlitats ss. svensk led. i av

N. F. tillsatta utredningskomis-

sioner (bl. a. ang. avrustnings-

frågan).

Engdahl, Axel, f. 1863, d.

1922, författare, teaterdirektör,

innehade frän 1903 Folkteatern i

Göteborg, för vilken han skrev

en mängd revyer.

En-Ge'di, forntida stad nära

v. stranden av Döda havet. Plat-

sens egenartade flora och forna

fruktbarhet (jfr bl. a. Höga V.

1: 14) härrör från en sötvattens-

källa.

E'ngel, Karl Ludvig, f.

1778, d. 1840, finländsk arkitekt

av tysk börd. E. fick sin utbild-

ning i Berlin, och hans arkitektur

bevarade ständigt en viss fränd-

skap med den tyska nyklassicis-

men (Langhans, Schinkel). Han
kom 1816 till Helsingfors och har

spelat en stor roll vid dess. åter-

uppbyggande, bl. a. genom upp-
förande av de vid Senatstorget

liggande moniunentala byggna-
derna, senatshuset, universitetet,

universitetsbiblioteket och Niko-
laikyrkan, vilken senare först

1852 fullbordades efter en starkt

förändrad plan.

Engelbrekt, församling i

Stockholm, omfattande n. delen

av Östermalm. 25,550 inv. —
Engelbrektskyrkan upp-
fördes jämte det bredvidliggande

Tsma^ssm-mtsmmamMsii

Uiuversitetsbiblioteket i Helsingfors. Av
K. L. Engrel.

Engelbrektskyrkan. Stockholm.

församlingshuset 1910—14 av L.

I. Wahbnan. Såväl genom själva

byggnadens karaktär som genom
det skickliga inkomponerandet i

stadsbilden och det väl utnytt-

jade höjdläget utgör den ett av
de märkligaste verken inom mo-
dern svensk arkitektur. Det inre

smyckas bl. a. av fresker av O.

Hjortzberg.

Engelbrekt Engelbrekts-
s o n, d. 1436, rikshövitsman och
frihetskämpe, tillhörde en troligen

urspr. tysk familj, som sedan

1360-t. varit bergsmän i Nor-
bergs bergslag. Ers fader förvär-

vade frälserätt, varför E. kallades

såväl väpnare som bergsman. Då
under Eriks av Pommern regering

missnöjet med de utländska fog-

darnas förtryck utbrett sig bland

allmogen och bergsmännen ge-

nom de höga skatterna ruinerats

och berövats sina hyttor, gjorde

sig E. till talesman för Dala-

befolkningen genom att hos den
i Danmark residerande konungen
anklaga den hatade fogden i Väs-
terås, Jösse Eriksson, 1433.

Denne blev likväl ej avsatt, var-

för en här av bönder och bergs-

män med E. ss. hövitsman tågade

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Engelbrekts sigill. (Riksarkivet.)

mot Västerås. Riksrådet sökte av-

värja konflikten genom att av-

sätta fogden, men då befolkning-

ens ställning ej förbättrades, bröt

upproret vid midsommartiden
1434 ut på nytt. E. stormade då
fogdeborgen Borganäs och tågade
genom Västmanland in i Uppland.
Resningen, som blev en nationell

frihetsstrid, riktad mot unions-

konimgadömet, spred sig till

alla landskap. Även frälsemän
anslöto sig; så t. ex. leddes rörel-

sen i Finland och Norrland av
Erik Puke. Riksrådet, som på ett

möte i Vadstena sökte bilägga

striden, tvangs av E. att uppsäga
Erik tro och lydnad. Genom un-

derhandlingar med danskarna
sökte dock riksrådet i det längsta

vidmakthålla unionen. E. lät då
sammankalla präster, adel, bor-

gare och allmoge till ett möte i

Arboga. Detta, Sveriges första

riksdag, sammanträdde den 13

jan. 1435 och gav E. sitt stöd

genom att utse honom till rikets

hövitsman. Riksrådet återtog lik-

väl snart makten och inledde nya
rcsultatslösa underhandlingar
med Erik. E., som blott tilldelats

Örebro län, lät då i jan. 1436 sam-
mankalla en ny riksdag i Arboga,
vilken sedan förlades till det nyss
befriade Stockholm. Denna för-

klarade Erik avsatt, såvida han
ej omedelbart infriade sitt löfte

att styra Sverige med svenska
män, och utsåg E. och marsken
Karl Knutsson till rikshövits-

män. På grund av sjukdom
tvangs E. snart att avstå befälet

över allmogehärarna. På resa till

Stockholm blev han 27 april på
en hohne (Engelbrektshol-
m e n) i Hjälmaren utanför Göks-
holm förrädiskt mördad av Måns
Bengtsson (Natt och Dag). Bön-
derna gravsatte E. i Örebro
kyrka. Till hans grav företogs

sedan vallfärder, och på sina håll

synes han ha betraktats som ett

helgon. — E. var medeltidens
största svenska statsman. Genom
hans korta verksamhet upphöjdes
icke blott den svenska allmogen
till en politisk maktfaktor och
skapades i riksdagen en nationell

representation på demokratisk
grund utan sprängdes även Mar-
garetas nordiska rike och hävda-
des Sveriges självständighet. —
Om E. författade biskop Tomas
en dikt, Engelbrekts-
visan, som är genomandad av
en varm beundran för folkhjälten.

E'ngelhardt, Helvig Con-
rad Christian, f. 1825, d.

1881, dansk fornforskare, före-

ståndare för Flensburgs fornsaks-

samling. Undersökte 1858—63.

tvenne mossfynd från järnåldern,

Thorsbjerg på Ängel och Nydam
på Sundeved, samt deltog i under-

sökningar av två mossfynd från

Fyn, Kragehul och Vimose. Från
1868 under flera år sekreterare i

Det Kongel. Nordiske Oldskrifts-

selskab och redaktör för dess

Aarb0ger, vari han själv publi-

cerat flera undersökningar i nor-

disk förhistoria.

E'ngels, Friedrich, f. 1820,

d. 1895, tysk socialistisk pioniär.

Aren 1842—45 ledde han en fa-

Ord, som ej iterfinnas under E, torde sökas under jL.
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Friedrich Engels.

brik i Manchester, där han lärde

känna engelska arbetarförhållan-

den. Påverkad därav och i någon
mån av Carlyles skrifter skrev

han 1845 Die Lage der arbei-

tenden Klassen in England. Sedan
förde E. några år en agitators

kringflackande liv. Tillsammans
med Karl Marx, som han sedan
1844 stod nära, skrev E. Kommu-
nistiska manifestet (1848), en so-

cialistisk programskrift. 1848—49
medarbetade han i Marx' organ
lifeue Rheinische Zeitung men
återvände 1850 till England och
levde som privatman, utvecklande
ett flitigt socialpolitiskt skrift-

ställeri. 1881 skrev han Die Ent-
wicklung des Sozialismus von der

Utopie zur Wissenscliaft, 1884
Der Ursprung der Familie, des

Privateigentums und des Stauts.

Efter Marx' död ordnade och ut-

gav han dennes litterära kvar-

låtenskap.

Engelska kanalen, eng. Eng-
lish Channel, fr. La Manche, den
550 km. långa arm av Atlanten,

som skiljer England från Euro-
pas fastland och utgör Nordsjöns
s. förbindelseled med Atlanten.
Från den c:a 150 km. breda öpp-
ningen mot v. smalnar E. mot
den ö. mynningen, det 32 km.

breda Sundet vid Calais
(fr. Pas de Calais, efter den
franska överfartsorten, eng.

Strait of Dover, efter den
engelska). Utanför de Norman-
diska öarna (eng. Channel Is-

lands) framgår Ers djupränna
(eng. Eurd Deep, fr. La Grande
Fosse) med ett maximidjup av
172 m. Navigationen i E. försvå-

ras av tidvattensföreteelserna,

som här bli mycket kännbara,
enär flodvåg samtidigt kommer
både från Atlanten och från

Nordsjön. Planer ha varit å bane
att förena England med Frank-
rike medelst en under E. lagd
tunnel, men de ha ännu ej kom-
mit till utförande.

Engelska sjukan, se Rachi-
t i s.

Engelska språket {engelsk be-

tyder eg. anglisk men användes
redan tidigt om hela folket) kan
följas tillbaka till uppträdandet
i England av de germanska stam-
mar, sachsare, angler och jutar,

som under 400- och 500-t. er-

övrade landet från kelterna,

vilka lyckades hålla sig kvar en-

dast i bergstrakterna i v. och n.,

där deras språk bevarats ända
till våra dagar. Sachsarna, som
slogo sig ned i s. England (jfr

landskapsnamnen Wessex, Essex,

Middlesex, Sussex), torde ha
kommit från Slesvig, anglerna,

som bemäktigade sig de mell. och
n. delarna, från Holstein eller

trakten därom, och jutarna, som
bosatte sig i Kent och på ön
Wight, från Nordsjökusten med
utgångspunkt från Rhen. E. till-

hör den västgermanska språk-

gruppen och är närmast besläk-

tad med frisiskan. — Dialekter.

1 närmaste anslutning till stam-

marnas geografiska utbredning

kan man i fornengelsk tid ur-

skilja följande dialekter: väst-

Ord. som ej Aterfiimas under E, torde sökas nnder £.
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sachsiskan och kentiskan i s.,

merciskan n. om Thames till

Humber, northumbriskan n. om
Humber (de båda senare kallas
med ett gemensamt namn ang-
liskan), motsvarande i modern
tid den sydliga dialekten, mid-
landdialekten och den nordliga
dialekten. Den s. k. skotskan är
en nordlig dialekt. — Olika pe-

rioder. I språkets utvecklings-

historia kunna följande perioder
urskiljas: den fornengelska till

omkr. 1050, den medelengelska
till omkr. 1450 och den nyengel-
ska. Fornengelskan eller angel-

sachsiskan hade i likhet med
tyskan ett invecklat böjnings-
system med talrika ändelser (i

plur. av subst. : -as, -an, -e, -a, -u,

o. s. v.) och en i stort sett fone-

tisk stavning. I medelengelsk tid

övergingo flertalet obetonade än-

delsevokaler till -e, vilket i abso-

lut slutljud bortföll. Detta ledde

till radikala förändringar i böj-

ningssystemet, där vissa mera
motståndskraftiga ändelser, t. ex.

-es i substantivens pluralis- och
genitivformer började förallmän-

ligas. I nyengelsk tid förenklades

böjningssystemet ytterligare (än-

deisen -es intränger även i verbal-

böjningen (i 3:e pers. sing. pres.

i st. f. äldre -eth). Det kontinen-

tala (tyska) uttalet av vokalerna
{man, name, see, som i tyskans
Mann, Name, sehen) ersattes med
det engelska, och riksspråket

vann i stadga, enhetlighet och

allmän utbredning. — Lånord.

Intet europeiskt språk torde i sig

ha upptagit så många främman-
de ord eller lånord som
engelskan, vilket åter samman-
hänger med landets politiska

historia. Till de latinska ord,

som inlånats redan på kontinen-

ten (s. k. kulturord: wine, street,

mile o. 8. v.), kommo under fom-

engelsk tid särskilt i och med
kristendomens införande många
andra, ofta hänförande sig till

kyrkan och dess verksamhet
{hishop, monk, mm, priest, school
o. s. v.). Huvudmassan av latin-

ska lånord — man har beräknat
att ^/b av det klassiska latinets

ordförråd återfinnes i engelskan
— stamma dock från tiden för

de klassiska studiernas återupp-
livande (1400—1600). — De
skandinaviska vikingarnas eröv-

ring på 900-t. av n. och ö. Eng-
land, den s. k. Danelagen, resul-

terade, sedan fredligare förhål-

landen inträtt, i inlånandet av
talrika nordiska ord. Då flertalet

av dessa tillhöra språkets all-

dagligaste ordförråd {they,them,

their, die, egg, leg, sky, cast, take

o. s. v.), är det troligt, att be-

folkningen i dessa trakter under
en lång tid varit dubbelspråkig.

Talrika ortnamn i dessa delar av
England, t. ex. de på -hy, -thorp,

-thicait ("tvet"), -fors, -toft, -fell

("fjäll"), -with ("ved", "skog"),

äro av skandinaviskt ursprung.
— Av ännu större språklig be-

tydelse blev den normandiska
erövringen av England genom
slaget vid Hastings (1066).

Under de närmaste årh. var

franskan det tongivande språket,

använt i tal och skrift av så

gott som alla bildade personer.*

Då därjämte det franska befolk-

ningselementet representerade den

högre kulturen, inlånades från

franskan ett mycket stort antal

ord dels med mera allmän be-

tydelse (pay, pass, use, proudent

o. s. v.), dels hänförande sig till

sådana områden, där franskan

av en eller annan anledning var

särskilt dominerande, t. ex. krigs-

väsendet {army, archer, war,

hattle), kyrkliga {religion, ser-

mon, pray) eller statliga forhål-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä..
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landen {parliament, people, na-

tion), rättsväsendet {court, ju-

stice, judge), hovet {prince, duke,

courtesy), konsten {art, paint,

colour) och vetenskapen. Beteck-

nande är att kötträtter ståta med
franska namn, under det att dju-

ren ha bevarat sin engelska be-

nämning: ox—beef (jfr fr. hoeuf),

oxe, sheep—mutton (jfr fr. mou-
ton), får, calf—veal (jfr fr.

veau), kalv, pig—pork (jfr fr.

porc), svin. Namnen på många
större städer, ej minst biskops-

säten, t. ex. Salisbury, Durham
och de på -cester (den engelska
formen är -chester, från lat.

castra, läger), uppvisa franska
uttalsformer, varjämte talrika

såväl förnamn {Robert, Henry,
Maud, Hugh) som efternamn
(Williams, Piers, Chaucer, Spen-
ser. Hardy) äro av franskt ur-

sprung. — Från holländskan
ha inlånats ett stort antal sjö-

manstermer {yacht, deck, crui-

ser, skipper). — De utomeuro-
peiska kolonierna ha lämnat tal-

rika bidrag till ordförrådet {tea,

coffee, tohacco, jungle, puMch). —
Riksspråket. Det västsachsiska
skriftspråket undanträngdes
efter den normandiska erövring-
en av franskan, som ända fram
till mitten av 1300-t. vid sidan
av latinet användes inom admi-
nistrationen, på kyrkans, under-
visningens och rättslivets om-
råde och som dessutom var ho-

vets samt jämte engelskan de
bildade klassernas språk. Den
förste konung, som efter eröv-

ringen talade engelska som sitt

modersmål, torde ha varit Henrik
IV (1399—1413). Den engelska,

som skrevs och talades under
större delen av medeltiden, var
mer eller mindre rent dialektal.

Först mot slutet av den medel-
lengelaka perioden började Lon-

donengelskan, som var huvudsta-
dens och det kungliga kansliets

språk, undantränga de olika dia-

lekterna för att under loppet av
1400-t. få allt större användning
som riksspråk åtminstone i

skrift. Härtill bidrog också den
större enhetlighet i ordens stav-

ning, som blev en följd av bok-

tryckarkonstens införande i Eng-
land genom Caxton (1476). Lon-
donengelskan, som tidigare upp-
visat talrika östsachsiska språk-

former, fick som riksspråk en
övervägande anglisk prägel {East
Midland). Under äldre nyengelsk
tid var det engelska uttalet

långt ifrån enhetligt, och så är

ej ens nu förhållandet, även om
flertalet bildade personer i skilda

delar av England betjäna sig av
det från huvudstaden urspr. här-
rörande riksspråksuttalet. (Den
mest använda och pålitliga

engelska uttalsordbok är D. Jo-

nes, English pronouncing dictio-

na/ry.) — Olika stilarter. Det
engelska talspråket skiljer sig

från den litterära engelskan bl. a.

genom en förkärlek för korta
ord, ofta av germanskt ursprung
{How are youf, Here we are I, It

will do, get in, get on, get out
o. s. v.), elliptiska förkortningar
[Glad to see youl, 'flue (influ-

ensa), photo (fotografi) o. s. v.],

emfatiskt framhävande av vissa

ord {jolly 1. awfully nice) samt
en enklare satsbyggnad. De klas-

siska orden och i viss mån även
de franska tillhöra i övervägan-

de grad det litterära språket, som
härigenom blir oerhört rikt på
synonymer i stånd att uttrycka

de allra finaste stil- och tanke-

skiftningar men samtidigt mind-
re enhetligt till sin sammansätt-
ning. (Jfr father — paternal,

king — royal, royalty, mind —
mental. Många ålderdomliga ord

Ord, tom ej tterfixmai under E, torde lökai under H.
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och vändningar, s. k. arkaismer,

leva kvar inom de högre stilar-

terna (poesin, den historiska ro-

manen o. s. v.) Ehuru England
anses vara demokratins hemland,
är språket allt annat än demo-
kratiskt. Ej blott den svårlärda

stavningen och den stora syno-

nymrikedomen utan även själva

uttalet verkar klasskil jande. Det
språk, som talas av de mindre
bildade klasserna, särskilt i Lon-
don, vulgärspråket eller Cockney,
har nämligen ett från rikssprå-

ket starkt avvikande uttal (fel-

aktig användning av h, t. ex. 'at

för hatj Hedward för Edward;
nime för name; loik för like;

nar för now; gow för go o. s. v.).— Världsspråk. Under det att E.
för 200 år sedan endast talades

av bortåt 10 milL, är det nu
modersmål för omkr. 160 mill.

människor och administrativt
språk för 550 mill. inom Brit-

tiska riket och Nord-Amerikas
förenta stater (se d. o. Språk).
Ss. inlärt språk talas det av ett

stort antal personer i hela värl-

den och har internationell gång-
barhet ss. hotell-, turist- och sjö-

mansspråk (jfr även Pidgin-
enge 1 sk a).

Engelska svetten, med stor

dödlighet förenad, epidemisk
sjukdom, rasade 5 ggr i Europa
(1486—1551), i Sverige 1529, i

Schwaben möjligen 1802. Symto-
men voro enorm svettning, hjärt-

klappning, småprickigt utslag. E.

varade sällan mera än ett dygn.

Engelska systrar, medlem-
marna av en 1631 i Miinchen
grundad kvinnlig kongregation,
vilken framgick ur den av en
engelska, Maria Ward, 1609 i

Flandern stiftade men av påven
förbjudna jesuitinnornas orden

;

nu spridd framför allt i Bayern

och Österrike. E. ägna sig åt den
kvinnliga ungdomens undervis-
ning och uppfostran.

Engelsk konst. Den engelska
konsten har i stort sett följt ut-

vecklingen på kontinenten men
ofta givit de därifrån mottagna
stilarna en starkt nationell prä-

gel, SS. i de medeltida katedraler-

na och i renässansens slottsbygg-

nader. En epokgörande insats i

den europeiska konsthistorien gör
England först omkr. 1800 genom
sitt måleri, vars utveckling

blir av grundläggande betydelse

för 1800-t:s landskapskonst. —
Den an g els ach s i sk a p e-

rio den. I likhet med de ger-

manska länderna kan England
under den förkristna tiden upp-

visa en livskraftig ornamentik
med dekorativt stiliserade, i band
och slingor upplösta djurfigurer.

På Irland är ornamentiken redan
från början rikare och har en

nationell irisk-keltisk prägel; ge-

nom kristendomens införande

uppblandas den tidigt med från

den kristna konsten i Medelhavs-

länderna hämtade element (jfr

Ornamentik). — De äldsta

arkitektoniska minnesmärkena
äro enkla kyrkobyggnader, ofta

med fristående torn. Genom ro-

marna, som länge voro herrar i

England, fick man kännedom om
basilikatypen, som småningom
omformas till en rektangulär sal

Kyrkan i Bradford-on-Avon»

Ord, som ej iterfinnas under E, torde sökas under Ä.
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med rakt avslutat kor (kyrkan i

Bradford-on-Avon, 900-t.). —
Egendomliga alster av bildhug-
garkonst äro de höga stenkors,
som för att minna om någon död
eller för att inbjuda till andakt
restes på vitt synliga platser. —
Det iriska miniatyrmåleriet ut-
vecklade från 600-t. en rik
blomstring {Book of Eells i Dub-
lin, m. fl.). Det angelsachsiska
bokmåleriet ansluter sig i bör-

jan till det iriska men använder
i motsats till detta även guld
och silver (ett i Sverige befint-
ligt prov härpå är den s. k. Codex
au/reus i Kungl. Bibi., en evan-
geliehandskrift, utförd i Canter-
bury omkr. 775). Den ornamen-
tala stilen lämnar småningom
plats för en stil, som på 1000-t.

visar skissartat tecknade figurer

(jfr Miniatyrmålning). —
Den normandiska perio-
den. Efter Englands erövring av
normanderna under Vilhelm Er-
övraren (1066) får den engelska
konsten en helt ny karaktär. En
med äldre inhemska drag upp-

Evangelistbild (Johannes) ur Codex
aureus. (Kungl. Bibi.)

Katedralen i Durham. Förhallen.

blandad normandisk-romansk stil

uppstår i de stora katedraler,
som nu påbörjas. Utmärkande
för dessa äro det långt utdragna,
rakt avslutade koret, det starkt
framträdande tvärskeppet, det
kraftiga tornet över korskvadra-
ten och den geometriska ornamen-
tiken, vari särskilt sicksack-
mönstret spelar en stor roll. De
bästa proven på denna stil äro
katedralerna i Winchester, Peter-
borough, Ely och Norwich (se ill.

till dessa ord). Medan dessa kyr-
kor äro flattäckta, har katedra-
len i Durham (omkr. 1100, se ill.

till Durham) ett genomfört
valvsystem. Inom profanarkitek-
turen framträda främst borgar-
na, av vilka ett stort antal upp-
fördes under det normandiska
herraväldet på olika platser i

landet; den förnämsta var Tower
i London, påbörjad på 1070-t.
Det centrala i anläggningen var
en mäktig rektangulär tornbygg-
nad. — Gotiken gör jäm-
förelsevis tidigt sitt inträde i

engelsk konst (koret till katedra-
len i Canterbury 1174). Det var

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä,
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Katedralen I York.

främst dess dekorativa möj 1ig-

lieter, som engelsmännen tillgodo-

gjorde sig, medan de i planbild-

ning och uppbyggnad i stort sett

fasthöllo vid äldre traditioner.

Den engelska unggotiken brukar
benämnas ea/t'ly english. De äd-
laste alstren av denna stil äro
katedralerna i Lincoln (se ill. till

Byggnadskonst sp. 847)
och Salisbury (se ill. till d. o.),

i huvudsak från 1200-t:s förra

hälft. — Vid 1200-t:s slut märker
man en strävan efter fastare an-

slutning till de franska förebil-

derna. Därvid uppstår den s. k.

decorated style. Karaktäristiska
för denna äro de flamliknande
mönstren, som särskilt uppträda
i fönstrens masverk. Till stilens

första representanter hör West-
minster Abbey (se d. o.) i London.
Närmast de franska förebilderna

står katedralen i York, andra
katedraler byggdes under 1300-t. i

Exeter, Hereford och Lichfield (se

ill. till dessa ord). Även flera av
de äldre katedralerna fingo under
denna tid en rik dekorativ ut-

smyckning. — Under 1400-t. ut-

bildar den engelska arkitekturen
alltmer sina nationella särdrag.

Valven förlora sin konstruktiva
uppgift och övergå att bilda en

på fantastiska former outtömlig
dekoration. Ofta utföras taken i

träkonstruktion. I denna s. k. p&r-

pendicular style blir också höjd- i

linjen alltmer betonad. Stilens

främsta alster är Henrik VII:s •

kapell i Westminster Abbey (se

ill. till d. o.). Mot medeltidens i

slut byggdes också en mängd slott

och kommunala byggnader samt
colleges i Oxford och Cambridge
(se ill. till dessa ord och Col-

Gravmonument i Ifield. (Omkr. 1335.)

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under
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Hampton Court.

lege). — Bildhuggarkonsten föl-

jer i stort arkitekturens utveck-

ling och står i tjänst hos denna
i men spelar icke på långt när sam-

I
ma roll som den franska gotiska

j
fasadskulpturen. Sin främsta in-

} sats åstadkom den i figurprydda

\
gravmonument, såväl av sten som

, brons. — Från 1300- och 1400-t.

finnas en del tavelmålningar,
bl. a. ett fint och förnämt por-

trätt av Rikard II (se ill. till d.

o.). Även glasmålningar i en mild
och dämpad kolorit finnas, men
i förgrunden träder dock fortfa-

rande bokmåleriet, inom vilket en

. strävan efter allt större natura-
lism gör sig gällande (Arundel-

psaltaren i British Museum). —
I början av 1 5 O O - 1, har den
engelska konsten en rätt torftig

prägel. Renässansen tränger allt-

mer igenom, men den uppbäres
främst av inkallade utländska
konstnärer, as. Hans H o 1 -

b e i n d. y. och några italienare.

I den kyrkliga arkitekturen lever

gotiken länge kvar, i slottsbygg-
' naderna uppträda däremot renäs-

sansformerna, som modifieras
efter engelska förhållanden

(Hampton Court) .— Den främste
bildhuggaren är Pietro Tor-
r i g i a n i, en italienare, som in-

kallades för att utföra Henrik
VII:s och hans drottnings grav-

vårdar i Westminster Abbey. Un-
der senare hälften av 1500-t. be-

härskas skulpturen av neder-

ländska konstnärer.— Glasmålar-
konsten kvarlever. I Holbeins
skugga arbeta också en rad
medelmåttiga porträttmålare. —
160 O -t. Under drottning Elisa-

bets tid utvecklades England till

ett världsvälde, men en motsva-
rande konstalstring lät vänta på
sig. Först omkr. 1600 började en
ny blomstring inom byggnads-
konsten. Den arkitekt, som på all-

var bröt med den tysk-nederländ-

ska stilen under 1500-t :s slut, var
Inigo Jones, som anslöt

sig till den italienska renässan-

sen, särskilt Vignola och Pal-

ladio. Hans störst anlagda plan

var kungapalatset Whitehall i

London, varav dock blott festhal-

len, The banqueting house, blev

utförd. Den nationella traditio-

nen spåras dock ännu, t. o. m.
gotiska drag uppträda i Jonea'

Ord, som ej äterfinnas under E, torde sökas under Ä.
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The banqueting honse. Whitehall.
don. Av Inigo Jones.

Lon-

byggnader. Den nästa stora arki-

tekten var sir Christoplier
Wren, vars storverk är S:t
Paulskatedralen i London (1675
—1710 ; se ill. till Byggnads-
konst sp. 860). Andra arkitek-

ter, som omkr. 1700 vidare ut-

vecklade den klassicistiska stilen,

voro Vanbrugh (Blenheim,
se ill. till d. o.) och Hawks-
m o o r. — Denna ivriga bygg-
nadsverksamhet öppnade också
ett rikt fält för bildhuggarna;
de viktigaste uppgifterna till-

föUo dock i allmänhet utlän-

ningar. Fransmannen Hubert
Le S o e u r utförde Karl I : s

ryttarstaty på Charing Cross i

London. Bland inhemska mästare
märkes Nicholas Stone,
som utförde en mängd av neder-

ländsk konst påverkade gravmo-
nument. — Det samtida måleriet
nådde sina bästa resultat inom
porträttkonsten, särskilt minia-
tyrporträttet (Hilliard, Sa-
muel Cooper). De inom må-
leriet ledande mästarna voro
dock fortfarande utlänningar. Den
störste av alla, van D y c k, ut-

förde i England många av sina

bästa porträtt. I hans spår följde

holländaren L e 1 y och tysken

Kneller. I detta sammanhang
bör också nämnas den i Eng-

land länge verksamme svensken

Mikael Dahl. — Under
17 O O - 1, förblev den engelska

byggnadskonsten trogen sina

klassicistiska, företrädesvis ro-

merska ideal. Gibbs, en lärjunge

till Carlo Fontana, byggde Rad-
cliffebiblioteket i Oxford (se ill.

till Gibbs) och sir William
Chambers Somerset House i

London (se ill. tiU Cham-
bers). Den senare kom genom
sina resor i Kina att förmedla
kännedomen om en hittills

okänd formvärld. Genom den
store möbelkonstnären C h i p -

p e n d a 1 e upptogos därefter

kinesiska drag i möbelkonsten
och sammansmältes med gotiska

och rokokomotiv till en sär-

egen stil. Genom William
Kent inleddes en ny, märk-
lig epok för den engelska träd-

gårdsarkitekturen (jfr Träd-
gårdskonst). Under årh:s

senare hälft märkes en strävan

att genom närmare studium av

såväl den romerska som grekiska

antiken lösgöra arkitekturen

från alltför stort beroende av

Palladios klassicism. Målsmän
för den nya riktningen blevo

iVMV!

T. v. "Wedgwoodvas, modellerad av

John Flaxman. — T. h. Psyke^ Mar-

morskulptur av John Flaxman.

Ord, som ej återfinnas imder E, torde sökas imder
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bröderna Robert och James
Adam, vilka med stor kimskap
och säker smak byggde och in-

redde framför allt borgerliga hem.

En motsvarighet härtill var

Wedgwoods medvetna strä-

van att i keramiken utnyttja och

återuppväcka den antika form-

världen. En god representant för

den nya arkitekturstilen är

S o a n e, som byggde Bank of

England (se ill. till d. o.). I

opposition mot denna nyklassicis-

tiska riktning uppfördes under
hela denna tid byggnader med
starkt gotisk formgivning. —
Bildhuggarkonsten intar även un-

der 1700-t. en jämförelsevis obe-

tydlig ställning; seklet räknar

blott en betydande skulptör.

Det är John Flaxman,
en antikbeundrare av renaste vat-

ten. — Det engelska måleriet,

som tidigare varit föga betydan-

de, får vid mitten av 1700-t. en

storartad blomstring. Denna sam-

manfaller i tiden med nyklassicis-

men, men den blir aldrig pro-

grammatisk, och den uppbäres av

GrönsaksTagnen. Målning av Thomas
Gainsborough.

stora konstnärspersonligheter,

som i främsta rummet äro kolo-

rister. Den förste är William
H o g a r t h, som med en frisk

målerisk stil förenade en skarp
realistisk uppfattning. Strax efter

Hogarths död bildades (1768)
konstakademin i London, vars le-

dande personlighet blev Rey-
nolds. Han var porträtt- och
figurmålare. Ett helt annat områ-
de beträdde landskapsmålaren R i-

chard Wilson, vars största

insats är den naturstämning, som
han förlänade sina idealt uppfat-
tade landskap. Både figur- och
landskapsmålare var Gains-
borough, som
ske den störste

Sin historiska

han framför allt

målsmannen för

konstnär kan-

av dem alla.

betydelse har

som den store

det romantiska.

Flickan med smultronen. Målning av
Joshua Reynolds.

av färg- och ljusstämningar vibre-

rande engelska landskapsmåle-

riet. R o m n e y, som någon tid

vistades i Rom, har mera ome-

delbart än de övriga givit ut-

tryck åt tidens klassicistiska

Ord, som ej äterfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Odysseui ooh FolTfemos. Målning av William Tumer.

strävanden. Framstående por-

trättmålare av en yngre genera-

tion voro Raeburn, Hopp-
n e r och Lawrence. Det
ideala stämningslandskapet fick

småningom vika för ett känsligt
och intimt naturmåleri, som an-

knyter till holländsk konst och
företrädes av Morland och
John Crome, vilken blev hu-
vudman för den s. k. Norwich-
skolan. Inom den grafiska kon-
sten gjorde England vid samma
tid en betydande insats genom
bl. a. E a r 1 o m, J. R. Smith
och William Blake. —
1800-t :s förra hälft. Vid
1800-t:s början var den engel-

ska konsten den ledande i Eu-
ropa, och ännu några årtion-

den fortsatte den sin storartade
kraftutveckling. I byggnads-
konsten kämpade två stilar om
herraväldet, den strängt klassi-

cistiska och den romantiskt go-

tiska. Inom den förra stilen mär-
kes en alltmer medveten strävan
efter grekiska former. Den le-

dande arkitekten blev S m i r k e,

vara främsta verk är British

Museum (se ill. till d. o.). Sitt

renaste uttryck fick kanske hela

stilriktningen i den strängt do-

riska High School på Calton
Hill i Edinburgh av Thomas
Hamilton (se ill. till d. o.).

I samma stad utfördes liknande

byggnader av W. H. P 1 a y -

f a i r. Ur denna stränga, stil-

rena klassicism framgick med
tiden en friare riktning, som även
i någon mån anslöt till den ita-

lienska renässansen. Hit hörde
den unge H. L. Elmes, skapa-.

ren av den storslagna S:t Georges

Hall i Liverpool (se ill. till

d. o.). Det märkligaste resultatet

av den gotiska riktningen är

parlamentshuset i London (se ill.

till Storbritannien) av den

för övrigt som klassicist kände

B a r r y. Den mest utpräglade

gotikern inom den engelska 1800-

talsarkitekturen är eljest sir

Gilbert Scott. — Det engel-

ska måleriet behöll alltjämt sin

ledande ställning ; epokgörande

för hela Europas konst blev dess

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under £.



1037 Engelsk konst 1038

Hampsteadheden. Målning av John Constable.

insats på, landskapsmåleriets om-
råde. Turners på en gång ro-

mantiska och heroiskt storslagna

färgfantasier äro utförda i en

teknik, som förebådar impressio-

nismen. Constable målade
engelska landskap med bred och
kraftig pensel och oförfärad rea-

lism och blev härigenom jämte
den vid unga år döde Boning-
t o n omedelbar föregångare till

det stora franska landskaps-
måleriet. — Under 1 8 O O • t : 8

senare hälft åstadkom den
engelska konsten föga av betydel-

se inom arkitektur och skulptur,

men inom konstindustrin göra sig

nya riktningar gällande, som
åsyfta en ändamålsenlig, ren,

materialäkta stil. Rörelsens
främsta konstnärliga kraft var
William Morris, dess teore-

tiske förkämpe var R u s k i n,

som även satte sin prägel på
den inom måleriet dominerande
prerafaelismen, vilken i anslut-

ning till den italienska konsten
före Rafael sökte skapa en form-
sträng, djup och förandligad
konst. Till denna riktning höra
bl. a. R o s s e 1 1 i, W. H. H u n t,

J. E. M i 1 1 a i 8, som senare

övergick till en sund realism i

holländsk stil, den med honom
besläktade F. M. B r o w n och
Burne-Jones, vars känslo-

fyllda konst stundom slog över

i alltför ljuv sentimentalitet.

Nära prerafaeliterna stod

Watts. Betydande insatser på
det grafiska området ha gjorts

av Beardsley, Brangwyn
och Nicholson. Den senare

Beata Beatrix. Målning av Dante Ga-
briel Rossetti.

Ord, som ej återfiniLas under £, torde sökag under Ä.
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utvecklingen på kontinenten har
icke satt några djupare spår i

engelsk konst, som förblivit täm-
ligen opåverkad av såväl impres-

sionismen som expressionismen.

Engelsk litteratur. Den
an g e I s ach s is k a perio-
den (till 1066). Redan på 400-t.

e. Kr. började den angelsachsiska
erövringen av England, vilken

dock ej omfattade mer än östra

delen; Wales sträckte sig under
denna period över ett vida
större område än nu. Den äldsta

och mest odlade litteraturen på
angelsachsiskt språk (från mit-

ten av 600-t. och senare) var

kristen och avsåg att med hymner
(Caedmon) och bibelparafraser

uttränga den hedniska diktning-

en, som tydligen var mycket rik

att döma av ett katalogartat

kväde, Widsid, där en mängd
populära sagohjältar uppräknas.
Dylika hedniska hjältedikter äro

även bevarade, av vilka Beowulf
(se d. o.) är den viktigaste. Den
torde härröra från 700-t. och be-

handlar egendomligt nog skandi-

naviska sagoämnen. Av de ger-

manska fornlitteraturerna är den
angelsachsiska den rikaste och

bäst bevarade, men utvecklingen

avbröts genom den normandiska
erövringen 1066. — Den nor-
mandiska perioden (1066
—1372). Genom den normandiska
erövringen förvandlades England
till ett franskt biland. De högre
klasserna talade franska, och lit-

teraturen är också fransk (anglo-

normandisk). Denna litteratur är

visserligen mycket rik, men för-

bigås här liksom den ganska be-

tydande latinska i medeltidens

England. På det angelsachsiska

folkspråket skrevs väl under
1100-t. en eller annan legend,

men denna litteratur är mycket
obetydlig och har ett nästan

uteslutande språkligt intresse.

Emellertid närmade sig de båda
språken till varandra, och ett i

viss mån nytt uppstod, engel-

skan, d. v. 8. angelsachsiskan,
med en tillsats av en stark
fransk ordskatt. Därigenom att

de engelska konungarna vid

1200-t:s början förlorade sina
franska besittningar, fördes ock
normander och engelsmän närma-
re varandra, och en litteratur på
engelska började under detta
årh. att uppstå, till en början
tämligen otympliga efterbild-

ningar efter franska mönster. En
fullt engelsk nationalitet kom-
mer fram först i Chaucers dikt-

ning. — C hauc er och hans
efterföljare (1373—1500).

Även C h a u c e r började troligen

med några nu förlorade franska
dikter och övergick sedan till

översättningar och efterbildning-

ar från franskan. Men så kom
han genom en resa till Italien

(1372—73) att göra bekantskap
med den italienska ungrenäs-
sansen, särskilt med Boccaccios

arbeten, av vilka han i en fri

engelsk bearbetning återgav

några. Fullt sig själv blev han
emellertid först med den versifie-

rade novellsamlingen Canterbury
Tales, som emellertid icke — så-

som man förr trott — påver-

kats av Boccaccios Decamerone.

Här finna vi för första gången
en nationellt engelsk diktning:

ett kraftigt verklighetssinne, en

livlig naturkänsla, en trots den
drastiska komiken strängt sedlig

världsåskådning och framför allt

en älskvärd humor. Samtidigt

med Chaucer framträdde en an-

nan skald — enligt 1400-t:8 tra-
[

dition hette han Langland — t

med den religiösa allegorien >

Peter Plöjaren, i vilken också

ett engelskt drag kommer fram: i

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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en varm religiositet, som i myc-
ket erim-ar om den senare pro-

testantismens. En reformations-

rörelse, ledd av Wycliffe,
började verkligen vid denna tid i

England. Wycliffe översatte Bi-

beln på engelska, beivrade den ka-

tolska kyrkans många missbruk,

avlaten m. m. Men rörelsen under-

trycktes i England och fortlevde

blott i Böhmen, där Wycliffes tan-

kar återupptogos av Johan Hus.
Reformationen följde således ej i

England på Wycliffe, lika litet

som renässansen på Chaucer, och

det engelska 1400-t. är en tid-

rymd nästan utan all litteratur,

möjligen beroende på det förhär-

jande inbördeskriget, "rosornas"
fejd. — Ungrenässansen
(1500—80). Under 1500-t:s

första år fick England, genom
inflytelser från Italien, en la-

tinsk humanistisk litteratur,

vars främsta representanter voro

John Colet och sir T h o ip a s

M o r e, bekant för sin roman
Utopia. Men genom reformatio-

nen förkvävdes denna till en bör-

jan på uppslag och idéer så rika

hmnanism och ersattes av en torr

skolformalism, som blott intres-

serade sig för den latinska litte-

raturens form, ej för dess inne-

håll. Något senare, på 1530-t.,

gjorde sig en annan strömning
gällande, från den italienska

ungrenässansen, särskilt Petrar-
ca, men även från Dante. De
engelska representanterna för

denna riktning — W y a 1 1,

S u r r e y och Sackville —
voro väl inga betydande skalder,

och några särskilt engelska drag
komma knappt fram hos dem,
men genom sin känsla för den
konstnärliga formens betydelse

förberedde de dock den följande

storhetsperioden. — Högre-
nässansen (1580—1660).

Den engelska renässansens stor-

hetstid börjar omkr. 1580 och
sträcker sig till restaurationen
1660. Under denna tid kan man
iakttaga två olika strömningar
inom den engelska litteraturen, en
realistisk och en hyperidealistisk,

som i viss mån är en fortsättning

av den föregående periodens och
liksom denna näres av impulser
från Italien, men nu ej blott från

Petrarca utan ock från Ariosto
och Tasso. Den framträder sär-

skilt inom epos, lyrik och roman,
under det att den motsatta rikt-

ningen hör hemma inom dramat.
Den förra riktningen inledes av
Edmund Spenser, som är

mest bekant för sitt stora allego-

riska epos Fairy Queen. Till

denna riktning höra vidare de

talrika sonettförfattarna, L y 1 y
med den språkligt förkonstlade

romanen Euphues och sir Phi-
lip Sidney, som bl. a. skrev

romanen Arcadia, delvis efter

mönster av de sengrekiska ro-

manerna. Denna skola var icke

blott beroende av den italienska

poesin utan ock av den antika,

och dess program var att på det

engelska modersmålet skapa en
modern diktning i noga anslut-

ning till den antika, sådan denna
då uppfattades. Men trots det

att Spenser var en betydande
skald, lyckades han dock ej lösa

denna uppgift, och det var först

hans sena efterföljare Milton,
som med sitt skapelseepos Para-

dise löst och sitt drama Samson
Agonistes gav den engelska lit-

teraturen tvenne dikter, vilka på
samma gång äro fullt moderna
och byggda efter antikt mönster,

och därjämte i det starka puri-

tanska patos, som fyller dem,

nationellt engelska. Den andra,

nationellt engelska riktningen

framträder inom folkdramat. Det-

Ord, Bom ej éLterfumas under E, torde sökas under £.
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ta var väl i England tämligen rikt

utvecklat redan under medelti-

den, och vi ha kvar flera serier

engelska medeltidsspel ( Towne-
ley-, Chester-, York och Coventry-
plays), men estetiskt stå dessa ej

högt. De äro episka berättelser i

dramatisk form utan förmäga att

skildra människans själsliv.

Figurerna tala, läsa upp en läxa,

men de leva ej. Och av samma
brist lider det följande dramat
före 1580. Under 1500-t. tillkom

dock en ny impuls: från den de-

klamatoriske romerske tragöden
Seneca, som vid universiteten

flitigt efterbildades i på latin

skrivna dramer — retoriska, ona-

turliga och bloddrypande styc-

ken, fyllda av alla slags gräslig-

heter, men mera dramatiskt
byggda och mera psykologiska

än medeltidsspelen. Ett försök,

som 1562 gjordes av S a c k -

ville och Norton med dramat
Gorboduc, att skriva ett dylikt

drama på engelska misslyckades

och hade ej någon omedelbar
efterföljd. Men så uppträdde vid

1580-t:s mitt en stor skald,

M a r 1 o w e, med dramat Tam-
hurlaine, och med detta inledes

det engelska dramats storhetstid.

Marlowe var en universitetsbildad

man, en urspårad student, men
hans stycke uppfördes på folk-

teatern, och det var till smaken
hos dess publik, han måste taga
hänsyn. Hans stycke är därför en
kombination av universitetsdra-

mat och folkdramat. Men dess be-

tydelse ligger däri, att nu först

skapas ett drama med verkligt

levande personer, sjudande av

lidelse. Det var detta uppslag,

som vidare utfördes av Englands
störste skald, Shakspere,
som i sin diktning allt mer
och mer frigjorde sig från Se-

necainflytandet, från dess tom-

ma retorik, dess kalla skräck-
scener, och inom tragedin i stäl-

let skapade ett själsdrama, där
huvudvikten lägges på den psy-
kiska processen, ej på den yttre
undergången. Såsom karaktärs-
skildrare, både inom tragedin och
komedin (Falstaflf), är Shak-
spere troligen oöverträffad, men
någon större uppfinningsrikedom
röjer han icke, och handlingen i

hans stycken är nästan alltid

lånad från äldre romaner och
dramer. Shakspere var emellertid
icke någon enastående företeelse,

och vid hans sida står en hel

följd av högst betydande drama-
tiker. Ben Jonson, Beau-
mont, Fletcher, Chap-
man, Webster, Heywood,
Ford m. fl., vilka alla skrivit

förträffliga stycken men i stort

sett — med undantag för den av
antiken starkt påverkade Ben
Jonson — ej givit det engelska
renässansdramat någon ny form.
Med puritanernas seger i bör-

jan av 1640-t. stängdes teat-

rarna, och deras verksamhet
återupptogs först med restaura-

tionen. — Restaurationen
(1660—88). Med restaurationen

återkom kavaljerspartiet till

makten, men kavaljererna hade
under Cromwell mest vistats i

Frankrike, och deras smak var
därför fransk. Det blev också den'

fransk-klassiska litteraturen,

som man nu sökte omplantera i

engelsk jord. Men mot detta reste

sig ett segt engelskt motstånd,

särskilt inom komedin, där den

engelska realismen gjorde sig

gällande med en brutal kraft

utan like. Denna tid var den i

moraliskt avseende djupastljj

sjunkna, som troligtvis funnits,

och detta sedliga förfall speglar

sig ock i Wycherleys och

Congreves lustspel, som ge

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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en rent förfärande skildring av
samtiden. Inom tragedin, där

D r y d e n sökte höja sig till den

I

franska idealismen, misslyckades
' man däremot fullständigt. Puri-

tanismen var icke utrotad, och

medelklassen reagerade nu mot
den Stuartska tidens immorali-

tet; ett uttryck för denna folk-

liga religiositet är Bunyans
allegori En kvistens resa. —
''Drottning Annas tid"
(1688 till Georg I:s död 1727).

Med revolutionen inträdde emel-

lertid en förändring. En ny litte-

ratur uppstår, som innehåller

uppslagen till de båda strömning-

ar, som genomgå hela den euro-

peiska litteraturen under 1700-t.

Ty bägge dessa rörelser komma
från England, och fransmännen—
Voltaire och andra — ha blott

förtjänsten av att hava popu-
lariserat och genom det mera
lästa franska språket gjort de
engelska idéerna till en gemen-
sam kulturegendom. Dessa båda
strömningar voro den s. k. upp-
lysningen och dess motrörelse,

romantiken inom 1700-t :s litte-

ratur. Upplysningen hade gamla
anor i England, återgick såväl
till Shaksperes samtida, den em-
piriska filosofins grundläggare,
lord Bacon, som till Miltons
samtida, den radikale tänkaren
H o b b e s. Men upplysningens
egentliga genombrottsmän äro
L o c k e och Newton, som in-

leda denna period. Genom sina

epokgörande naturvetenskapliga

upptäckter skapade Newton en
helt ny världsbild, som stod i en

avgjord motsats till den bibliska.

Ännu större betydelse hade Locke
genom sin fordran på en förnufts-

enlig tro och sina inlägg för reli-

giös tolerans. Av hans efterfölja-

re, de s. k. deisterna och moral-
filosoferna, utvecklades hans

ännu mycket moderata åsikter i

en alltmer kristendomsfientlig
riktning, och därvid gjorde man
sig skyldig till en fullkomligt
ohistorisk uppfattning av religio-

nen, i det att allt, som ej stämde
med förnuftet, förklarades bero

på prästbedrägerier. Men det var
icke blott 1700-t :s religiösa radi-

kalism, som utgick från England;
därifrån stammade ock det poli-

tiska frisinnet i Europa. Ty ge-

nom revolutionen 1688 blev Eng-
land det första land i det för

övrigt absolutistiska Europa,
som erhöll en fri författning. För
upplysningsfilosoferna i andra
länder blev därför den engelska
författningen idealet. Men den
dyrkan av förnuftet, som låg
bakom upplysningen, blev ödes-

diger för poesin, som blev didak-

tisk och torr, utan känslans rike-

dom. Denna upplysningspoesi,

som särskilt florerade i Frank-
rike, varifrån engelsmännen fort-

farande togo sina estetiska

mönster, blev dock aldrig i Eng-
land så rationalistisk som i

Frankrike, och även hos den mest
genomförde representanten för

denna riktning, P o p e, finner

man vissa rent engelska drag,

främst ett visst natursinne, som
kommer fram i hans beskrivan-

de dikt Wvndsor Forest, och
även en viss romantik, som
röjer sig 1 Eeloises brev till

Ahelard, som gav uppslaget

till en med upplysningsfilosofin

föga stämmande klosterromantik

inom 1700-t :s litteratur. Men
den franska idealismen passade
ej för det engelska lynnet, och
de mest betydande av denna pe-

riods författare utmärka sig i

stället för sitt utpräglade verk-

lighetssinne. Skarpast och mest
frän är denna realism hos

S w i f t, måhända alla tidera

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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störste satiriker, som i Gullivers

resor givit en visserligen i formen
fantastisk, men i sak dräpande
och verklighetstrogen skildring

av det samtida England och gjort

detta med en skärpa i analysen
av det allmänmänskliga själs-

livet, som kanske aldrig över-

träffats. Denna realism framträ-
der ock hos D e f o e, den bekante
författaren till Rohinson Crusoe,

och hos de bägge vännerna
S t e e 1 e och A d d i s o n, vilka

började med de s. k. moraliska
veckoskrifterna {Tatler, Specta-

tor), som sedermera sä ivrigt

efterbildades i hela Europa
(jfr Dalins Argus). Det nya här
är för det första det starka

moraliska och utilistiska intres-

se, som nu blir ett konstitutivt

drag i hela 1700-talslitteraturen,

vidare den realistiska människo-
skildringen och slutligen den
egentligen här först framträdan-
de sentimentaliteten, som under
årh:s lopp stegrades mer och mer
och då framträdde som en allt

starkare motströmning mot den
andra riktningens förståndsbild-

ning. — Georg ar nas tid
(1727—1800). Under denna tid

återfinna vi samma båda ström-

ningar som under drottning

Anna. Men till den franska rikt-

ningen, vars mest betydande re-

presentant var den lärde och ori-

ginelle d:r Samuel John-
son, hörde inga framstående

skalder. De mest betydande för-

fattarna anslöto sig i stället till

den andra riktningen, och genom
dem trädde den engelska littera-

turen i en alltmer bestämd mot-

sats till den franska klassiciteten.

Mot dennas idealism träder nu en

omfattande verklighetsskildring i

denna tids högst betydande ro-

man (Kichardson, Fiel-
ding, Smollett, Sterne

m. fl.), och mot förståndskulten
reagerar en aUt starkare känslo-

samhet (redan hos Richardson,
men ännu mer hos Sterne), och
inom den versifierade dikten bry-
ter den fram hos Y o u n g
{Natta/nkar) , som blev en av år-

hundradets älsklingsförfattare.

Den återfinnes ock i dramat och
i det borgerliga sorgespelet (Dil-
los Köpmannen från London),
samt även i det allt gråtmildare
lustspelet. Både romanen och det

borgerliga sorgespelet beteckna
ock en annan nyhet: en ny sam-
hällsklass, borgarnas, framträder
nu inom diktslag, från vilka de
förut varit uteslutna. Överhuvud
röjer sig en stark tendens att

utvidga området för diktkonsten
och för denna erövra nya land
och tider. Klassiciteten hade
egentligen blott känt antiken och
icke ens denna i dess verkliga

gestalt. Genom G r a y s efterbild-

ningar av Pindaros och W o o d s

undersökningar av Homeros fick

man nu en fullt ny uppfattning
av den grekiska poesin, som man
förut ej artskilt från den ro-

merska. På samma sätt fick man
genom L o w t h blicken öppnad
för den bibliska poesins orienta-

liska skönhet. Genom biskop
P e r c y s upplaga av de engelska
balladerna lärde man känna me-
deltidens poesi, och svärmeriet

-

för denna tid blev mot periodens

slut allt starkare. Även Shak-

spere, som varit så gott som
bortglömd, fick nu en återupp-

ståndelse, och genom några av

Grays efterbildningar lärde man
uppskatta t. o. m. så barbariska

och från den klassiska smaken
skilda litteraturer som den forn-

keltiska och den fornnordiska.

Mest verkade kanske M a c p h e r-

s o n genom Ossians sånger, ge-

nom vilka den dimmiga skotska

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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forntiden nu kom på högsta mo-
det och vilka särskilt slogo an
genom den sentimentalitet, som
icke funnits i de verkliga gaeliska

dikterna, de som givit Macpherson
uppslaget till dessa nydiktningar.

Och till sist bröt vid periodens

slut fram en rik, äkta lyrisk

diktning (B u r n s) , som icke

funnits under rationalismens tid

men som nu anslöt sig till den
förut ringaktade folkvisan. —
1 8 O O ' t. Allt var således vid

det nya årh:s början förberett

för romantikens fullständiga ge-

nombrott, och detta skedde nu
ock (omkr. 1800). I spetsen gick

den 8. k. sjöskolan (Cole-
ridge, Southey, Words-
worth), som tagit starka in-

tryck från den samtida tyska
nyromantiken. Mera nationellt

upptogs denna romantik av
Walter Scott, som skapade
den historiska romanen, vilken

till en stor del spelar under
den nu så populära medel-
tiden, och som jämte den tids-

och lokalfärg han lyckas giva

även (i sina bifigurer) är en
mästare i människoskildringens
konst. I hela Europa fick denna
historiska roman talrika efterföl-

jare, likaså i Amerika, där Feni-
more Cooper särskilt blev

populär genom sina indianbe-

rättelser. De mest betydande ro-

mantiska skalderna f. ö. voro
lord Byron, som på ett origi-

nellt sätt återupplivade Ariostos

subjektiva berättarkonst och
som genom denna, genom sin

betagande lyrik och sin excen-

triska personlighet fascinerade
hela samtiden, irländaren Tho-
mas Moore, bekant för sin

nationellt irländska lyrik och
sina färgrika poetiska berättelser

från Orienten, den tidigt bort-

ryckte, först senare uppskattade

K e a t s och S h e 1 1 e y, en bland
Englands största poetiska begåv-

ningar, som hämtade sin inspira-

tion både från antiken och från

Italiens renässans (liksom förut

Edmund Spenser) men hos vil-

ken dessa impulser omsattes i

en fullt modern, panteistisk ro-

mantik. Det är också företrädes-

vis till Shelley, som den roman-
tiska idealismen inom 1800-t:8

engelska diktning anknyter (Ten-
n y s o n, makarna Browning,
Swinburne). En originell

romantiker av alldeles avvikande
lynne var den geniale amerika-
naren E. A. Po e, vars fantas-

tiska berättelser haft betydelse

icke blott för den vulgära, sedan
så florerande detektivromanen
utan ock för de fantastiskt psy-

kologiska berättelser, som fram-
trädde vid årh:s slut. Men den
engelska realismen reagerade

även här — med 1830-t. — mot
denna högtflygande idealism. In-

om skönlitteraturen framträder
realismen särskilt inom romanen,
där först B u 1 w e r och hans
efterföljare lord Beaconsfield
sökte skildra de högre klassernas
liv. Hos bägge spelar dock roman-
tiken ännu ganska mycket in.

De båda stora realistiska roman-
författarna äro Dickens och
Thackeray. Särskilt den se-

nare har haft många efterföljare

(George Eliot, m. fl.), av
vilka ingen dock nått upp till

den store skildraren och satiri-

kern. Denna strömning inom
poesin motsvaras av en liknande
inom filosofin, av Stuart Mill
och Herbert Spencer, i

viss mån ock av den store natur-

forskaren Darwin, som för

1800-t:8 tankeliv fått en lika stor

betydelse som Newtons för 1700-

t:8. Ingen av dem var universi-

tetslärare, och överhuvud har

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under
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den vetenskapliga forskningen i

England — i motsats till Tysk-
land — utförts av privatlärde.

Dess mest betydande historiker,

lord M a c a u 1 a y, som haft en
stor betydelse för de liberala idé-

ernas utbredning även utanför
England, var privatlärd. Likaså,

C a r 1 y 1 e och R u 8 k i n, ehuru
den senare en tid var anställd

som professor i Oxford. Car-
lyle, vars skildring av den
franska revolutionen i flera

punkter blivit grundläggande för

den historiska uppfattningen av
denna, hade tagit starka intryck
från Tyskland, och hans starka
beundran för "heroen" har åtskil-

liga beröringspunkter med nyro-

mantikens snillekult. Ruskin, som
egentligen var konsthistoriker,

framhöll särskilt skönhetsvärdet
hos 1400-t:s italienska måleri
och skapade därmed den s. k.

prerafaelismen, som haft stor be-

tydelse icke blott för Englands
konst utan ock för dess poesi

(R o s s e 1 1 i) . Men ehuru denna
relse närmast hör till den roman-
tiska idealismen, hade dock både
Carlyle och Ruskin genom sina

utpräglat sociala intressen vissa

beröringspunkter med den engel-

ska realismen. Inom romanen,
som även under 1800-t:s senare
hälft haft en blomstringstid, an-

knyter utvecklingen i huvudsak
till Dickens och Thackeray, om
också ett visst inflytande från

fransk naturalism kan spåras så-

väl hos de äldre. Hardy och

Meredith, som hos de yngre

samhällsskildrarna G a 1 s w o r -

thy, Bennet och Wells.
Även den franska dekadenslitte-

raturen har inverkat på England.

Den främste representanten för

denna riktning är Oscar
W i 1 d e, vars irländska kvickhet

och paradoxmakeri ha gått i arv

till G. B. S h a w, som i sin dra-

matiska produktion emellertid

även tagit intryck av Ibsena syss-

lande med saroliällsproblem. Vid
sidan av denna riktning gör sig

inom dramatiken en annan, mera
romantiskt färgad gällande,

främst inom den irländsJia litte-

raturen på engelska, som fått

flera ypperliga författare, sär-

skilt Y e a t s, vilken på ett origi-

nellt sätt omdanat de gamla na-

tionella iriska motiven. Andra,
såsom K i p 1 i n g, ha med
engelsk, bred uppfattning skild-

rat de olika exotiska folk, som
nu tillhöra det engelska världs-

väldet. Under de senaste årtion-

dena har även lyriken upplevat

en rik blomstring, delvis ankny-

tande till något äldre skalder som
Hardy och Kipling, vilkens dris-

tiga marschrytmer starkt påver-

kat den yngre generationen, bl. a.

kanadensaren Service. Ett

ännu yngre släktled tillhöra den

i världskriget döde Rupert
B r o o k e och W. H. D a v i e s,

en frisk och omedelbar naturpoet.

F. n. torde den engelska littera-

turen vara den mest universella.

Engelsk musik. Under medel-

tiden och renässansen var Eng-

land ett av de i musikaliskt av-

seende livaktigaste länderna i

världen. Kyrkosången ägnades

redan från kristendomens infö-

rande ett livligt intresse, och vid

Oxfords universitet fanns från

början en lärostol i musik. I

mensuralmusikens utveckling

gjorde England under 1200-t. vik-

tiga insatser, och under 1400-

och 1500-t. hade landet att upp-

visa flera betydande musikteore-

tiker och kontrapunktister. Refor-

mationen fick i England ej heller

det nedbrytande inflytande på
kyrkosången som i andra länder.

Ord, som ej äterfinnas under E, torde sökas under '£.
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— Under Elisabets regeringstid

infaller glansperioden av Englands
nationella musik. Vid hovet, där
under denna tid ett stort hov-

kapell var anställt, idkades såväl

instnunentalmusik som sång;
madrigalen fick i England en
ovanligt kraftig blomstring. De
stora mästarna under denna tid

voro Thomas Tallis, d.

1585, kallad "den engelska kyrko-
musikens fader", hans elev Wil-
liam B yrd, f. 1543, d. 1623,

såväl kyrkomusiker som klaver-

kompositör, John Bull, f.

1563, d. 1628, som drev den homo-
fona klaverstilen till dess höjd,

och Thomas Morley, f,

1557, d. 1603, en av de förnämsta
madrigalkompositörerna. Under
Stuartarna började franskt infly-

tande göra sig gällande, men
den nationella musiken stod fort-

farande högt, främst represente-

rad av Henry Purcell, f.

1658, d. 1695, en utomordentlig
instrumentalist och skaparen av
den engelska operan. — Under
1700-t. gjorde den italienska ope-

ran sitt inträde i engelskt musik-
liv. Handel, som från 1712 till

sin död vistades i England, ledde

en tid den italienska operan samt
komponerade och uppförde i Eng-
land sina stora oratorier. Under
hela århundradet blev London
huvudmarknaden för italienska

och av Italien påverkade kompo-
sitioner, under det den nationella

musiken hade svårt att göra sig

gällande. Det mäktiga musikin-

tresse, som alltifrån 1700-t :s bör-

jan härskade i England och som
ytterligare befästes genom en
mängd under 1700-t. stiftade in-

stitutioner, kom att i övervägan-
de grad frikostigt protegera främ-
mande kompositörer. Under första

hälften av 1800-t. lyckades vis-

serligen den produktive engelske

operakompositören B i s h o p till-

vinna sig ett stort intresse, men
det är betecknande, att England
aldrig ägt någon nationell opera-

scen. Den ende engelske komposi-
tör under 1800-t :s början, som
haft något större inflytande utom
landet, är nocturnens skapare,

F i e 1 d. Först under de senaste

årtiondena har en nationell på-

nyttfödelse skett; vid stora mu-
sUj:fester i London, Gloucester och
Birmingham ha mönsteruppfö-
randen av engelska, monumentala
körverk ägt rum, och landets

egna kompositörer, ss. S u 1 1 i -

van, Hubert Parry, Vil-
liers Stanford och E 1 g a r

ha blivit högt uppskattade även
utom sitt hemland.

Engelsk teater. Liksom i öv-

riga europeiska länder har i Eng-
land den moderna teatern utveck-

lat sig ur medeltidens kyrkliga

drama. Då detta på 1400-t. upp-
tagits av städernas skrån och gil-

len, vidgades dess omfång i av-

sevärd grad, och mycket arbete

nedlades på dess sceniska fram-

förande. Varje skrå hade sin av-

delning i de stora dramserierna
att spela; scenen utgjordes av
stora sexhjuliga vagnar, som dro-

gos genom städernas gator. —
En skådespelarkonst i egentlig

mening utvecklades dock först

mot slutet av 1500-t. i samband
med den dramatiska litteraturens

uppsving. Åtskilliga teatertrup-

per verkade under denna tid; dels

spelades en mängd festspel, pan-

tomimer, baletter o. d. vid

hovets festligheter, dels uppför-

des tragedier, lustspel och farser

på de publika teatrar, som nu
uppstodo. Flera sådana funnos i

London, ss. The Globe och The

Swan (vars utseende vi känna

genom en samtida teckning). Till

grundplanen voro dessa teatrar

Ord, som ej äterfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Swan Theater. Samtida teckning av J.

de Witt.

mycket enkla: en kringbyggd
gård med logerader runt omkring
och scenen utbyggd på själva

gården. Man spelade vid dagsljus,

och dekorationer i vanlig mening
funnos ej; däremot utmärktes
de uppträdandes dräkter av myc-
ken prakt. Vid uppförandena var
även det musikaliska elementet
rikt företrätt. Flera skådespelare
från denna tid äro bekanta, bl. a.

Shakspere själv och hans
vänner Burbag e, Condell
m. fl. Det senare 1600-t:s engel-

ska teater utmärktes av en stark
förkärlek för romantiska skåde-

spel med rik dekorativ utstyrsel;

i övrigt behärskades scenerna av
restaurationstidens från Frank-
rike påverkade, i regel ytterst

slippriga lustspel. — Sin stor-

hetstid fick den engelska teatern

vid mitten av 1700-t. genom en
rad utmärkta skådespelare, av
vilka främst böra nämnas G a r -

r i c k och F o o t e. Gtenom den
förstnämnde blev Shakspere-

intresset åter väckt till liv i Eng-

land; bland hans främsta roller

voro Rikard III och Hamlet.
Även Foote verkade för de Shak-
spereska dramernas upptagande
på repertoaren och spelade själv

flera Shakspereska roller; be-

römd var han särskilt som
Otello. Den följande generatio-

nens främsta namn var John
Philip Kemble, den klas-

siska, strängt utformade skåde-

spelarkonstens främste represen-

tant i England; som tragedienne
vann hans syster, mrs Sarah
S i d d o n s, samtidigt stort er-

kännande. Mot den Kembleska
stilen uppstod en reaktion med
Edmund Kean, som redan
vid sin debut (som Shylock
1814) visade prov på ett dittills

okänt, våldsamt, passionerat och

hänsynslöst personligt framställ-

ningssätt. Under sin relativt

korta bana (han avled 1833) ny-

skapade han en rad av Shak-
speres största gestalter (Otello,

Kung Lear, Rikard III) ;
genom

sin bländande genialitet utövade
han ett avgörande inflytande på
skådespelarkonstens utveckling

överhuvudtaget. — Inom det se-

nare 1800-t:s engelska skådespe-

larkonst märkas den både som
skådespelare (i tragiska roller)

och teaterledare framstående
Henry Irving, Ellen
T e r r y (bekant bl. a. för sin

egenartade tolkning av lady Mac-
beth) och Beerbohm Tree.
En viktig insats i engelskt teater-

liv har under senare tid gjorts

av Ellen Terrys son, G o r d o n
C r a i g, vilken ivrat för en vitt-

gående reducering av den sce-

niska apparaten och själv skapat

ett flertal av djärv förenkling

utmärkta scenbilder.

Engelskt horn, se Oboe.

Engelskt plåster 1. musch-
plåster, tunt siden, besti*uket
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med gelatin, användes att skydda
finnar, mindre sår m. m.

Engelskt rött, av järnoxid
bestående röd målarfärg.

Engelskt salt, magnesiumsul-
fat, tillverkades först i England.
Avföringsmedel. Ingår i olika

s. k. bittervatten.

Engelskt skinn, ett tätt, glatt

bomullstyg, vävt i 5-8kaftad
satinbindning.

Engeström, adlig ätt, en gren
grevlig 1813. — 1. J a k o b v. E.,

f. 1735, d. 1802, kansliråd. E.

tillhörde under Gustav Ilirs tid

den kring Pechlin samlade oppo-
sitionen, om han också icke spe-

lade en framträdande roll. Invigd
i planerna på Gustav III:s mord,
häktades han 1792 och satt en tid

fängslad. — 2. Johan v. E., f.

1743, d. 1807, den föregrs broder,
politiker, riksgäldsfullmäktig
1792—1800. E. deltog i riksdags-
arbetet från 1769 och var liksom
E. 1 i avgjord opposition mot
Gustav III, även om han ej del-

tog i mordplanerna. — 3. Lars
v. E., f. 1751, d. 1826, den föregrs
broder, greve, diplomat, utrikes-
statsminister. Kanslitjänsteman
från 1770, sändes han 1782 som
chargé d'affaires till Wien, för-

flyttades 1787 till Polen, gifte
sig där med en polska och ver-
kade med stort inflytande i de
nationella kretsarna för mot-
stånd mot Ryssland och förbund
med Sverige. Under Gustav IV
Adolfs tid tjänstgjorde E. ss. mi-
nister 1793—95 i London och
1798—1803 i Berlin. I gunst hos
hertig Karl, blev E. efter stats-

välvningen 1809 kanslipresident
och efter författningens antagan-
de den förste utrikesstatsminis-
tcrn. Efter Karl Johans ankomst
sjönk hans inflytande, då han
motsatte sig den franskfientliga
politiken; i inre frågor verkade

Målning av Per
Krafft d. y.

han dock med auktoritet i kon-
servativ anda. Som kansler vid
Lunds universitet frän 1810 var
E. en nitisk bildningsfrämjare.

Han samlade även en stor mängd
handskrifter från 1600-t. och
1700-t., nu förvarade i Kungl.
Bibi. iinder namn av E n g e -

strömska samlingen. E:s
Minnen och anteckningar utgåvos
1876.

Enghien [aggä'i)], badort i

dep. Seine-et-Oise, n. Frankrike,
strax n. om Paris. Svavelkällor.

Enghien [ai)gä'g ] , Louis
Antoine Henri de Bour-
bon-Condé, hertig av E., f

.

1772, d. 1804, fransk prins, an-

slöt sig efter revolutionens ut-

brott till emigranterna (se d. o.)

och var officer i en av hans far-

far (se C onde) uppsatt rojalis-

tisk armé. 1804 blev E., trots att

han uppehöll sig i det neutrala

Baden, gripen av franska solda-

ter. Anklagad för att ha konspi-

rerat mot Napoleons liv, blev E.

av en krigsrätt i Vincennes,

ehuru oskyldig, dömd till döden
och arkebuserad. Den allmänna

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Louis, hertig av Enghien. Målning av
Louis Petit(?).

indignationen över detta brott
mot folkrätten påskyndade ut-

brottet av det tredje koalitions-

kriget mot Napoleon.

England, s. och mell. delen av
Storbritannien. E. är den ur-

spr. kärnan i nuv. konungariket
Storbritannien och Nord-Irland
samt i Brittiska riket. Benäm-
ningen E. användes också ofta i

dagligt tal för att beteckna detta
välde. 151,094 kvkm. 37,885,000
inv.— Historia. Någon säker kän-
nedom om E:s urbefolkning har
icke vunnits. Under den yngre
stenåldern synes den ha bestått

av iberiska stammar, som imder
bronsåldern följdes av en keltisk

stam, britterna (se d. o.), efter

vilka ön fick namnet Britannien
och som bebodde dess allra största

del. Genom Pyteas (se d. o.) vet
man, att tenn redan på 300-t. f.

Kr. exporterades från E. till Gal-
lien. E. blev närmare känt genom
de expeditioner, Caesar 55 och 54
f. Kr. företog dit för att hindra
britterna att bispringa sina gal-

liska stamförvanter. Efter en del

strider följde ett slags underkas-

telse och Caesar återvände till

Gallien. — Romartiden (43

e. Kr.—410). Först under kej-

sar Claudius' regering företogo

romarna ett verkligt erövrings-

försök 43 e. Kr., vilket fullbor-

dades omkr. 80 av Agricola efter

ett segt och långvarigt motstånd.
Erövringen medförde ökad kul"

tur och allmän blomstring. Be-

folkningen romaniserades tämli-

gen hastigt och de till kamp eg-

gande druiderna (se d. o.) för-

följdes. Till försvar mot de vilda

kaledonierna i n. Skottland bygg-

de Agricola en vall mellan Clyde
och Forth; en annan byggdes
mellan Solway och Tyne av Ha-
drianus. En kristen kyrka orga-

niserades på 300-t., men heden-

domen fortbestod vid sidan därav.

Vid germanernas anstormande
mot romarriket kunde det av-

lägsna Britannien ej försvaras.

Gång efter annan drogos trupper
därifrån, och slutligen (410) för-

klarade Honorius britterna fria

från beroende av kejsaren. —
E. under an g el sa chs ar na
och danskarna (410—1066).

Även E. var nu prisgivet åt ger-

manerna, som vid 400-t:s mitt

underlade sig landet. Man sär-

skiljer minst 3 erövrarstammar:
jutar, sachsar och angler. Först

senare uppkom namnet angel-

sachsar. Den föga kända kam-
pen anses ha börjat 449, då
två jutska hövdingar, Hengist

och Horsa, satte sig i besittttning

av ön (nu udden) Thanet i Kent.

Striderna fortgingo mellan in-

kräktarna och urbefolkningen till

600-t: s början, då britterna till

stor del voro uppblandade med
germanerna 1. utrotade och de

återstående tillbakaträngda till

Cornwall, Wales och Strathclyde.

Deras språk blev i det närmaste

utrotat; kristendomen gick under.

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas under
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Erövrarna grundade ett antal

småriken, kallade heptarkin
("sjuväldet"), emedan sju äro

historiskt kända: Kent, Sussex,

Wessex, Essex, öst-Angeln, Mer-
cia och Northumberland. De voro
alla valkonungadömen, men valet

stannade i regel inom en särskild

familj i vart land. Konungen
omgav sig med ett beväpnat följe,

vars medlemmar kallades gesithas

1. senare thegns. I krig förekom
ett allmänt folkuppbåd, fyrd.

Vid konungens eida stod folkför-

samlingen, folkgemot, vars ord-

förande, ealdorman, urspr. hade
stort inflytande. Han blev små-
ningom kunglig ämbetsman. Små-
rikena lågo i ständig fejd med var-

andra. Kent, Northumberland,
Mercia och Wessex tillvällade sig

i tur och ordning ledningen. Kris-
tendomen började återinföras 597
av den av påven sände Augusti-
nus. I n. E. verkade missionärer
från Irland. Till en tid hejdades
kristendomens framsteg av den
mäktige, hedniske konungen Pen-
d a av Mercia, men med hans död
655 föll hedendomens sista stöd.

De meningsskiljaktigheter, som
uppstått mellan den romerska och
den irländska kyrkans anhängare,
avgjordes på en synod i Whitby
664 till den förras fördel. Den
kyrkliga enheten befordrade den
politiska. Häftiga och långvariga
strider utkämpades mellan Wes-
sex och Mercia och ledde slutligen

till det förras seger under E g -

bert (802—39), som lyckades

tilltvinga sig erkännande som
hela landets överherre. Då små-
rikena samlades till större enhe-

ter, indelades dessa i grevskap,

shi/res, delvis efter de forna riks-

gränserna. De hade sina sheriffer

för att indriva konungen till-

kommande böter och sina shire-

moots, som ersatte det urspr.

folkgemot. Viktigare riksärenden
avgjordes på witenagemot, där
konungens witan 1. vise män möt-
tes för att överlägga. Bland fol-

ket funnos fria och trälar, och
bland de fria märktes i sin tur

en högre samhällsklass, eorls, och
en lägre, ceorls. Eorls trängdes

småningom undan av hirdmän-
nen, thegns, som bildade ett slags

ämbetsmannaadel. — Från 789
hemsöktes E. svårt genom vi-

kingatågen. Vikingarna, van-

ligen danskar, inskränkte sig

först till plundringar men upp-
trädde snart som erövrare. De
besatte större delen av öst-

Angeln och Northumberland och
inträngde i Mercia. Först i Wes-
sex hejdades de av Egberts son-

son Alfred den store (871—901), som slog dem i grund vid

Ethandun 878. Fred slöts och
danskarna fingo behålla den s. k.

Danelagen (se d. o.). S. och v. om
detta område härskade Alfred.

Han anlade befästningar vid

Danelagens gräns, förstärkte sin

här, byggde en flotta och sörjde

även klokt för sitt konsoliderade
rikes materiella och andliga od-

ling. Den följande tiden utgör
angelsachsarnas storhetstid. Al-

freds son, Edvard d. ä. (901—25), utvidgade sitt rike och
erkändes som överherre över hela

E. Hans söner fortsatte striden

med danskarna, men under den
oduglige Ethelred II:s re-

gering (979—1016) fingo dessa

överhand. Ehuru konungen beta-

lade fienderna den s. k. danegäl-

den (se d. o.), förnyade de sina

angrepp. Då han slutligen 1002

lät mörda ett stort antal i Wes-
sex bosatta danskar, ådrog han
sig vikingarnas oförsonliga hat.

Från Danmark kom konung
Sven Tveskägg och erövrade

återstoden av E. 1013. Hans son

Ord, lom ej ftterfiimai under E, torde lökas under Ä..
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Knut den store blev efter

häftiga strider med Ethelreds son

Edmund Järnsida allena-

härskare (1016—35). Knut, som
sedan blev konung även i Norge,
behandlade icke E. som erövrat

land utan respekterade underså-

tarnas rätt. Fred och ordning råd-

de, och landet hämtade sig ånyo.

Vid den danska konungaättens ut-

slocknande 1042 erkändes Ethel-

reds son Edvard Bekänna-
ren (d. 1066) som konung.
Emedan denne omgav sig med
normandiska gunstlingar, uppstod
ett nationellt parti under ledning

av den mäktige jarl Godwin och
dennes söner, främst Harald.
Den senare blev snart Ers verk-

lige regent och valdes efter Ed-
vards död till konung. Hans tron

var dock föga säker. Från Norge
kom konimg Harald Hårdråde
med en stor här men blev

slagen vid Stamford Bridge 25

sept. 1066. Under tiden hade
en annan fiende, hertig Vilhelm
av Normandie, landat på Ers
södra kust. På mödernet besläk-

tad med Edvard Bekännaren,
hade han fått såväl dennes som
Haralds löfte att bli konungens
efterträdare. Han gjorde nu an-

språk på kronan gentemot löftes-

brytaren, som i grund besegrades
och stupade vid Hastings 14 okt.

1066. — De normandiska
honungarna (1066—1154).
Vilhelm Erövraren (1066—87) erkändes som konung men
lyckades först efter ett par års

strider kuva hela E. Motståndar-

na straffades med hänsynslös

stränghet. Stora landområden
konfiskerades och gåvos i län åt

normandiska stormän. Härige-

nom överfördes feodalismen till

E. Den fick där en från konti-

nentens avvikande form, då Vil-

helm i största möjliga mån

splittrade vasallernas län och lät

alla länsinnehavare avlägga tro-

hetseden direkt till konungen.
De normandiska stormännens
våldsamma framfart mot sina

nya underlydande kommo dessa
att söka skydd hos konunga-
makten, som därigenom vann i

styrka. Så småningom smälte
dock angelsachsar och normander
samman. För att ordna beskatt-

ningen lät Vilhelm 1086 upprätta
den s. k. Domesday book (se d. o.).

Efter Vilhelms död blev hans
andre son, Vilhelm II Ru-
fus (1087—1100), konung i E.,

medan Normandie tillföll den
äldre, Robert. Då den senare med
stormännens hjälp sökte erövra
E., nödgades Vilhelm söka stöd
hos det engelska folket. Alla res-

ningar undertrycktes med fram-
gång, men Vilhelm gjorde sig ge-

nom grymhet och snikenhet all-

mänt hatad. Bland annat låg han
i strid med kyrkan, som leddes

av ärkebiskoparna Lanfranc och
Anselm. Han efterträddes av sin

yngste broder, den duglige H e n -

rik I (1100—35). Denne sökte
också stöd hos den engelska be-

folkningen och lovade hålla hävd-
vunnen lag. Brodern Robert, som
försökte hävda sina rättigheter,

fråntogs Normandie. Henrik hade
förmått stormännen att erkänna
dottern Matilda, änka efter

kejsar Henrik V och omgift med
Gottfrid Plantagenet, greve av
Anjou, som hans efterträderska,

men efter hans död lyckades hans
systerson Stefan av Blois
(1135—54) bemäktiga sig tronen.

Stefans regering blev en enda

lång strid mot Matilda och slu-

tade med att hennes son Henrik
erkändes som tronarvinge. —
Huset Anjou-Plantage-
net (1154—1485). Henrik II
(1154—89) blev en av sin tids

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under £.
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mäktigaste konungar. I Frank-

rike ägde han genom arv Nor-

raandie, Anjou, Maine och Tou-

raine och kom genom gifte i be-

sittning av Akvitanien. Därtill

kom 1171 genom erövring en del

av Irland. Henrik höll efter stor-

männen och motarbetade dem ge-

nom att låta riva ned ett stort

antal rovriddarborgar och åter-

uppliva den angelsachsiska fyrd.

Dessutom tillätos de länspliktiga

att ersätta krigstjänsten med en

avgift, scuta'gium, som satte

konungen i stånd att skaffa sig

legotrupper. Under Henriks tid

förbättrades rättskipningen och

grundlades /wrt/institutionen.

Han råkade i en häftig strid med
kyrkan, över vilken de föregående

konungarna hade haft stort in-

flytande. Tidigare hade strider

förekommit om biskoparnas in-

vestitur; nu tillkom ytterligare

frågan om kyrkans domsrätt. Ge-

nom konstitutionerna i Clarendon
1164 hävdade Henrik sin makt i

båda dessa frågor men trotsades

av ärkebiskop Thomas Becket,

hans forne kansler. Striden slu-

tade med Beckets mord 1170.

Henrik måste göra eftergifter

men bevarade någorlimda sitt in-

flytande över kyrkan. Under sina

senare år var han utsatt för

ständiga uppror av sina söner,

som understöddes av konungen
av Frankrike. Hans son och efter-

trädare Rikard I Lejon-
hjärta (1189—99) är mest
känd för sin vilda tapperhet och

sitt deltagande i tredje korståget.

Efter återkomsten vistades han
nästan uteslutande i Frankrike i

kamp mot detta lands konung
Filip August. Henrik II :s yngste

son, Johan utan land (1199
—1216), erkändes efter Rikards
död som konung, ehuru rätte

tronarvingen var den unge

Arthur av Bretagne, son till en

av Johans äldre bröder. Johan
hade tidigare understött Filip

August i kampen mot Rikard,

men nu begagnade den senare till-

fället att — under förevändning

att kämpa för Arthurs rätt —
erövra Johans alla franska besitt-

ningar utom Akvitanien. För E.

blev denna territoriella minskning
en fördel, ty det blev därigenom
en nationellt avgränsad stat. Då
Johan vägrade erkänna den ny-

utnämnde ärkebiskopen Stephen
Langton, råkade han i strid med
påven Innocentius III. E. belades

med interdikt och Johan bann-
lystes. Då påven förklarade ho-

nom avsatt och uppdrog åt Filip

August att verkställa avsättning-

en, föll han till föga, erkände
1213 påven som sin länsherre och
lovade att betala en årlig tribut.

Ett försök att hämnas på Filip

August misslyckades genom ne-

derlaget vid Bouvines 1214, och
då Johan återkom till E., reste sig

stormännen mot honom under led-

ning av Stephen Langton. Av dem
tvangs Johan 15 juni 1215 att

underteckna den berömda Magna
Charta, som stadgade säkerhet

till liv, frihet och egendom för

alla fria män och som utgör
hörnstenen i den engelska för-

fattningen. Då påven förklarade

Magna Charta upphävd, inkallade

stormännen Filip Augusts son
Ludvig, och ett häftigt inbördes-

krig upplågade. Då Johan under
detta avled, samlades partierna
omkring hans minderårige son

Henrik III (1216—72), och de

franska planerna omintetgjordes.

Henrik visade sig sedan vara

en oduglig regent, omgav sig

med utländska hovgunstlingar,

förde en oklok utrikespolitik och

tillät påvarna att utpressa oer-

hörda summor av E., vilket de be-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas iinder ä.



1067 England 1068

traktade som sitt län. Då konung-
en slutligen fordrade en ny
stor skatt till påven, tröt hans
undersåtars tålamod. På ett råds-

möte eller, som det nu började

kallas, parlament, 1258, måste
Henrik avlägga ed på de s. k.

provisionerna i Oxford, varige-

nom stormännen fingo en vid-

sträckt kontroll över styrelsen.

Då Henrik lät påven lösa sig

från eden, reste sig stormännen
under Simon av Montfort. I sla-

get vid Lewes 1264 blev Henrik
tillfångatagen jämte sin son Ed-
vard. Henrik måste förnya eden,

och 1265 inkallade Montfort till

ett parlament, utom baroner och
prelater, som representanter för

varje grevskap två riddare och
för var och en av de viktigaste

städerna två borgare. Dylika par-

lament blevo snart vanliga. De
personligen inkallade och de repre-

sentativa elementen begynte för-

handla var för sig. De förra bil-

dade Eouse of Lords, "överhu-

set", de senare Eouse of Com-
mons, "underhuset". De segrande
stormännen blevo snart oeniga.

Edvard undkom ur fångenskapen,
och vid Evesham blev Montfort
dödad 1265. Men hans politik

fortsattes av Edvard, som nu blev

den regerande. Sedan han blivit

konung under namn av E d -

värd I (1272—1307), inkallade

han gång efter annan parlament
efter Montforts mönster. Med ge-

nomdrivandet av ett tillägg till

Magna Charta (1297) ökade par-

lamentet sin beskattningsrätt och

därmed sin kontrollerande myn-
dighet. Genom flera lagar för-

sökte Edvard dock motarbeta
feodalismen. Efter häftiga stri-

der i flera repriser erövrade

han Wales 1292 och lyckades

efter den skotska konungaättens
utdöende bliva erkänd som

Skottlands överherre. Snart reste
sig Skottland under nationalhjäl-
ten Wallace, kuvades men reste
sig ånyo under Robert Bruce,
som utropades till konung. Ed-
vard avled under kriget, och över
hans oduglige son och efterträ-

dare Edvard II (1307—27)
vann Bruce 1314 den stora segern
vid Bannockburn, som räddade
Skottlands självständighet. Ed-
vard behärskades fullständigt av
odugliga gunstlingar. Slutligen
reste sig stormännen. Konungen
tvangs till tronavsägelse, sattes

i fängelse och mördades kort där-

efter. Hans son Edvard III
(1327—77) började de s. k.

hundraårskrigen (se d. o.) mot
Frankrike. Då huset Gapets hu-
vudlinje utdog 1328, framställde i!

han arvsanspråk och tog dem
|

1337 till krigsorsak, ehuru rivali- '

teten främst gällde inflytandet i

Flandern och Skottland. Under
Edvards äldste son, "Svarte prin-

sen", vunno engelsmännen stora
segrar. Genom freden i Brétigny
1360 avsade sig Edvard sina för-

menta arvsanspråk men fick med
full suveränitet hela Akvitanien
och Calais. Under Edvard Illts

regering hemsöktes England svårt

av pest, "svarta döden", som här-

jade under åren 1347—50. Den
härav förorsakade folkbristen

medförde svåra jordbruksförhål-

landen, särskilt genom att stora

arealer åkerjord förvandlades till

betesmarker. Under Edvards son-

son och efterträdare Rikard II
(1377—99) ledde detta till en

,

social revolution, som förband sig

med en oppositionsrörelse mot
påvedömet under reformatorn

Wycliffe. Denne fick många an-

hängare bland de s. k. lollar-

derna och stöddes i början av

parlamentet och flera av de

store. Under påverkan av hans

Ord, som ej återfinnas under "E, torde sökas under Ji.
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läror och drivna till förtvivlan

av sin usla ställning, slöto sig

massor av livegna bönder till-

sammans och drogo under led-

ning av Wat Tyler härjande och

mördande mot London 1381. Upp-
roret kuvades genom Rikards in-

gripande, men under största delen

av hans regering rasade häftiga

partistrider mellan hans härsk-

lystna farbröder och andra stor-

män. Under inflytande härav ut-

vecklade sig Rikard till en obe-

räknelig despot, varför han för-

lorade alla anhängare och stör-

tades av sin kusin Henrik av
Lancaster, son till Edvard Illts

fjärde son. Henrik IV (1399
—1413) erkändes av parlamentet

som konung, ehuru Edmund Mor-
timer var närmare till tronen ss.

ättling på mödernet av den tredje

sonen. Trots denna vanskliga
ställning lyckades Henrik kuva
flera uppror till förmån för den
unge Mortimer och för Rikard
II, som dog i fängelset 1400, tro-

ligen mördad. Henrik litade sig i

främsta rummet till kyrkan och
anställde förföljelser mot lollar-

dema för att vinna dess stöd.

Hans son Henrik V (1413—22)
förnyade för att stärka sin ställ-

ning kriget mot det av inre stri-

der hemsökta Frankrike. Han
segrade vid Azincourt 1415, eröv-

rade n. Frankrike, gifte sig med
Karl VI :s dotter och blev genom
fördraget i Troyes 1420 erkänd
som fransk tronarvinge men dog
redan 1422, efterlämnande en

späd son Henrik VI (1422—
61). Då Karl VI s. å. avled blev

barnet även konung av Frank-
rike. Där fortforo engelsmännens

framgångar imder konungens far-

broder, den duglige Bedford, men
efter Jeanne d'Arcs uppträdande
följde i Frankrike en natio-

nell väckelse, och sedan förlorade

engelsmännen steg för steg sina

erövringar. Vid krigets slut 1453

återstod endast Calais. Hemma i

England kämpade under tiden två

stormannapartier om makten över

den svage konungen. Stormännen
hade under det långvariga fran-

ska kriget vant sig vid självs-

våld, och efter krigets slut kunde
de icke finna sig i hemlandets
små förhållanden, varför lokala

småkrig ständigt uppstoao. Då
Henrik VI 1453 blev sinnesrub-

bad, övertogs styrelsen av hans
närmaste frände, Rikard av
York, som på fädernet härstam-
made från Edvard III:s femte
son men på mödernet från den
tredje. Huset York hade således

bättre anspråk på kronan än hu-

set Lancaster. Henriks vilje-

starka gemål, Margareta av
Anjou, anslöt sig till Yorks mot-
parti. Då Henrik tillfrisknade

och avlägsnade York från allt in-

flytande, grep denne till vapen,

och med hans seger vid S:t Al-

bans 1455 började "rosornas"
krig, så kallat, emedan Lancaster
förde en röd ros i vapenskölden
och York en vit. Då konunga-
paret även efter nederlaget fort-

for att identifiera det slagna
partiets sak med sin egen, fram-
trädde York med anspråk på kro-

nan, och därigenom blev striden

dynastisk. York själv blev snart

besegrad och dödad, men hans
son fick överhand och hyllades

som konung under namnet E d -

värd IV (1461—83). Henrik
föll som fånge i hans händer.

För sin seger hade Edvard
främst att tacka den mäktige
earlen av Warwick ("kungamaka-
ren"), men genom sin trolös-

het retade han denne emot sig,

varför Warwick och Margareta
försonades. Edvard drevs nu i

landsflykt, och Henrik VI åter-

Ord, som ed äterfumas under E, torde sökas under Ä.
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uppsattes på tronen 1470. Men
1471 kom Edvard tiUbaka, War-
wick blev slagen och dödad, Mar-
gareta tillfångatagen och hennes
unge son Edvard dödad. Omedel-
bart därefter avled Henrik VI i

fängelset, troligen mördad. Efter

huset Lancasters undergång
sökte Edvard utrota dess kvarle-

vande anhängare. Men då utbröto
strider mellan medlemmarna av
huset York. Edvards styrelse blev

godtycklig och han lät döda sin

egen broder, hertigen av Clarence.

Efter Edvards död tillägnade sig

hans yngste broder, hertigen av
Gloucester, förmyndarskapet för

sin minderårige brorson E d-

V a r d V, som han inom kort lät

avsätta och fängsla för att i

stället själv bestiga tronen såsom
Rikard III (1483—85). Han
saknade varken begåvning eller

förmåga men fördärvade sin sak
genom sina grymheter. Då han
slutligen lät avliva den lille Ed-
vard V och dennes yngre broder

i Tower, förenade sig anhäng-
arna av de båda "rosorna" mot
honom under ledning av Henrik
Tudor, earl av Richmond, sora på
mödernet tillhörde en sidolinje

till huset Lancaster och nu
förmälde sig med Edvard IV :s

dotter Elisabet av York. Hen-
rik landsteg i E. 1485 och vann
segern vid Bosworth, där Rikard
förlorade krona och liv. — Hu-
set Tudor (1485—1603). Ss.

Henrik VII (1485— 1509)

uppsteg segraren på E : s tron, och
därmed slutade rosornas krig.

Flera tronkrävare uppträdde i

början av hans regering men be-

segrades. Henrik, som nu i sig

förenade Lancasters och Yorks
tronanspråk, skapade en stark

konungamalct och kunde i mycket
åsidosätta parlamentet. Hög-
adeln, som understött Lancaster,

hade nämligen starkt decimerats
under inbördeskriget, och de läg-

re klasserna, Yorks anhängare,
längtade efter fred. Henrik bragte
ordning i förvaltningen och efter-

lämnade vid sin död ett starkt och
enigt rike och en fylld skattkam-
mare åt sonen Henrik VIII
(1509—47). Denne stod länge un-
der inflytande av sin kansler, kar-

dinal Wolsey. Under denna period

ingrep England i de ständiga
krigen på kontinenten men utan
nämnvärt resultat. Försök gjordes

även att erövra Skottland, och
över Irland hävdade Henrik sin

överhöghet. Snart bröt Henrik
med påven, som vägrade honom
skilsmässa från sin gemål Kata-
rina, närmast av fruktan för den
senares systerson kejsar Karl V.

Henrik förklarade sig 1531 för

den engelska kyrkans överhuvud,
hans äktenskap förklarades ogil-

tigt av ärkebiskop Cranmer, och

han gifte sig 1533 med Anna
Boleyn. F. å. bekräftade parla-

mentet hans överhöghet över kyr-

kan (den s. k. suprematsak-

ten), och sedan följde klostrens

upplösning. Ändamålet med den-

na reformation var uteslutande

politiskt, och i bekännelsen, som
fastslogs i de "sex artiklarna" av

1539, ändrades föga. Under tiden

hade Henrik personligen blivit

alltmera hänsynslös och nyckfull.

Den ena gemålen avlöste den
andra. Hans förnämsta minister

och verktyg efter Wolseys fall,

Cromwell (se Essex), avrätta-

des 1540, och i sin senare kyrko-

politik vacklade Henrik mellan

den gamla läran och den nya.

Konungamakten stod dock vid

hans död på sin höjdpunkt.

Under hans unge son Edvard
VI (1547—53) erhöll det pro-

testantiska partiet avgörande in-

flytande och reformationsarbetet

Ord, som ej återfiimas iinder E, torde sökas under ä.
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fortsattes, dock alltjämt i för-

siktigt tempo. Nu utkom 1549

The Book of Common Prayer
(se Common Prayer) och
1552 en under medverkan av
reformerta teologer utarbetad ny
trosbekännelse i 42 artiklar. Men
reformationens bestånd var hotat,

ty efter den sjuklige Edvard skul-

le tronen bestigas av hans äldre

halvsyster Maria, Katarinas dot-

ter, som var ivrig katolik. Av
sin ledande minister Northumber-
land lät därför den döende gosse-

konungen förmå sig att från

tronföljden utesluta icke blott

Maria utan också Anna Boleyns
dotter Elisabet. Efter Edvards
död lyckades emellertid Maria
(1553—58) förekomma sina mot-
ståndare och bestiga tronen. Mot
sina undersåtars önskan gifte

hon sig med Filip II av Spanien
och inledde med hans stöd en
våldsam katolsk reaktion. Såväl
Henrik Vllirs kyrka som de un-

der Edvard VI :s regering vid-

tagna förändringarna omintet-

gjordes, påvens makt återupprät-

tades, och en mängd protestanter,

bl. a. Cranmer, brändes som kät-

tare. Maria, som fick tillnamnet

"den blodiga", sårade även
engelsmännens stolthet, då hon
— efter att på Filips råd ha bör-

jat krig med Frankrike — 1558
förlorade Calais, den enda åter-

stoden av E:s kontinentala be-

sittningar. Med Marias död upp-
hörde den katolska reaktionen.

Hennes halvsyster Elisabet
(1558—1603) avbröt förbindelsen

med påven, förklarades för den

engelska kyrkans överhuvud och

fastställde bekännelsen genom de
"39 artiklarna", 1563. Bekännel-

sen blev reformert och liturgin

nästan katolsk. Härigenom upp-
stod den anglikanska
kyrkan {Church of England),

även kallad episkopalkyrkan
(se vidare Storbritan-
nien. Kyrkliga förhållanden)

.

Denna tillfredsställde dock var-

ken katolikerna eller de ultra-

kalvinistiska puritanerna (se

d. o.), vilka båda riktningar ut-

sattes för förföljelser. Att dessa
främst drabbade katolikerna, be-

rodde på den politiska ställning-

en. Påven och Filip II ville åter-

vinna England för katolicismen,
och till sitt verktyg utsago de
Skottlands regerande drottning,

Maria Stuart, den närmaste ar-

vingen till Ers krona efter Elisa-

bet. Sedan Maria 1568 fallit i

Elisabets händer och satts i fäng-

else, bildades flera katolska sam-
mansvärjningar i syfte att mör-
da Elisabet och uppsätta Maria
på tronen. De misslyckades alla

och ledde till Marias avrättning
1587, vilket gav Spanien an-

ledning till öppet krig med E.

Engelsmännen förstörde Filip II : s

"oövervinneliga armada" 1588,
härjade Spaniens kuster, lade
beslag på dess silverflotttor från
Amerika och grundade under
sjöhjältar som Drake och Ra-
leigh sitt kolonialvälde och sin

världshandel. Det var nu Ost-
indiska Kompaniet grundades
(1600). Genom att understödja
hugenotterna i Frankrike och de
upproriska Nederländerna motar-
betade Elisabet Spanien och den
katolska reaktionen på kontinen-
ten. Ers makt ökades även genom
Irlands fullständiga erövring

1603. Vid sin sida hade Elisabet

flera dugliga ministrar, främst
Burleigh. Framgångarna skapade
en nationell renässans och höjde
E. till stormakt. — De första
Stuartarna (1603—49).

Elisabet efterträddes av Maria
Stuarts son Jakob VI av Skott-

land, i E. kallad J a k o b I (1603

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.,



1075 England 1076

—25), varigenom båda rikena
förenades i personalunion. En
katolsk sammansvärjning mot
konungen, den s. k. krutkonspira-

tionen (1605), resulterade i

stränga strafflagar mot katoliker-

na; dock ställde sig Jakob nästan
mer avvisande mot puritanerna.

Han ville öka konungamakten
men saknade verkliga härskar-

egenskaper och fick utstå häf-

tiga slitningar med parlamentet.

Jakobs vacklande utrikespolitik

dikterades av hans önskan att

kunna uppträda som medlare i

det nu utbrytande trettioåriga

kriget, men den misslyckades full-

ständigt. Striden mellan konunga-
makten och parlamentet nådde
sin höjdpunkt under Jakobs son,

Karl I (1625—49). Parlamen-
tet blev visserligen inkallat, men
upplöstes, så fort det motsatte sig

konungens önskningar och väg-

rade alla anslag. Karl sökte då
reda sig genom upptagande av
diverse extra skatter och tvångs-

lån. Hans penningbehov var så

mycket större, som han försökte

bispringa de franska hugenotter-

na (se d. o.) och en engelsk flotta

under hans gunstling Bucking-
ham förgäves sökt undsätta det

belägrade La Rochelle. För att få

medel till en ny expedition in-

kallade Karl 1628 ett nytt parla-

ment. Detta genomdrev som kom-
pensation Petition of Right, vari

konungen avstod från olaglig be-

skattning och häktning. Då nya
tvistefrågor uppstodo, upplöste

Karl parlamentet 1629 och rege-

rade sedan utan parlament till

1640. Allénastyrandets verktyg

voro främst Strafford, som med
stor stränghet hävdade konungens

och statskyrkans herravälde i det

katolska Irland, samt ärkebiskop

Laud, som lät anställa svåra för-

följelser mot puritanerna. Karls

försök att införa episkopalkyrkan
i det presbyterianska Skottland
mötte starkt motstånd, och 1638
ingingo skottarna ett förbimd
{covenant) till försvar för sin

kyrka. Karl beslöt då att gripa
till vapen men måste av penning-
behov inkalla ett parlament 1640.

Då detta, det s. k. korta parla-

mentet, ville ingripa mot kyrko-
politiken och den olagliga be-

skattningen, blev det genast upp-
löst, men då en skotsk armé in-

ryckte i n. E., nödgades Karl i

nov. 1640 inkalla ett nytt, det
s. k. långa parlamentet. Under
framstående ledare såsom Hamp-
den och Pym, anklagade den
puritanska underhusoppositionen,
som hade stor majoritet. Straf-

ford för högförräderi och genom-
drev hans avrättning. Den in-

skred vidare mot Karls skatte-

politik. Striden tillspetsades, i

synnerhet sedan Karl gjort ett

misslyckat försök att häkta fem
av sina häftigaste motståndare i

underhuset. Slutligen utbröt in-

bördeskrig i aug. 1642. I början
hade konungens anhängare, ka-

valjererna, överhand över sina

motståndare, de s. k. rundhuvu-
dena. Men parlamentet slöt för-

bund med skottarna, och sedan
dess här reorganiserats av Oliver

Cromwell, blev den kungliga
armén i grund slagen vid Naseby
1645. Karl sökte skydd hos skot-

tarna men utlämnades till parla-

mentet och föll snart i händerna

på hären. En kyrklig motsätt-

ning, mellan presbyterianerna och

independenterna (se dessa ord),

spelade nu in på det politiska om-

rådet och skapade en konflikt

mellan parlamentet, där de

förra hade majoritet, och hären,

som behärskades av de senare.

Konungen underhandlade i hem-

lighet med båda. Cromwell, inde-

Ord, lom ej äterfinnas under E, torde sökas under Ä.
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pendenternas ledare, lät då med
våld fördriva ur underhuset 143

av dess ledamöter, och av det

återstående s. k. rumpparlamen-
tet anklagades Karl för högförrä-

deri och avrättades, jan. 1649.

— Republiken (1649—60).
E. förklarades för republik, Com-
monwealth. Styrelsen bestod av
ett statsråd, av vars 41 led. de

flesta togos ur underhuset, över-

huset avskaffades. Presbyteria-

nernas och rojalisternas res-

ningar i Skottland och Irland

kuvades av Cromwell och hans
måg Ireton under oerhörd blods-

utgjutelse. Karl I:s son, som av
skottarna erkänts som konung
under namn av Karl II, måste
gå i landsflykt. Navigations-

akten (se d. o.), som antogs av
parlamentet 1651 och var riktad

mot Hollands övervälde på havet,

invecklade E. i krig med Hol-

land. Detta stred dock mot
Cromwells politik, som gick ut

på att samla alla protestantiska

makter i ett stort förbund.

Då därtill parlamentet genom
särskilda valbestämmelser sökte

trygga omval av dåv. ledamö-

ter, upplöste Cromwell det med
våld 1653 och lät utropa sig till

"protektor". Genom en kraftig

utrikespolitik höjde nu Crom-
well Englands anseende. Kriget

med Holland avvecklades, E.

närmade sig Sverige och Frank-
rike samt började krig med Spa-

nien, vilket bl. a. ledde till

Jamaicas erövring. Mindre lyck-

lig var inrikespolitiken, och hans

enda stöd var den honom till-

givna hären. Parlamentet blev

visserligen flera gånger inkallat,

men varje samarbete med pro-

tektorn visade sig omöjligt.

Regimen urartade till en ren

militärdiktatur, och landet in-

delades i militärdistrikt. Före

sin död 1658 utsåg protektorn
sonen Richard Cromwell
till sin efterträdare, men denne
var icke vuxen sitt svåra kall

utan nedlade snart sin värdighet.

Landet hade nu tröttnat på det

republikanska experimentet, och
rojalisterna reste huvudet. Gene-
ral Monk, som kommenderade i

Skottland, intågade i London,
sanunankallade de kvarlevande
led. av det långa parlamentet
och inkallade Karl II. — De
sista 8 tuartarna (1660

—

88). Den s. k. restaurationen åsyf-

tade ett återställande av tillstån-

det före revolutionen, och Karl
II (1660—85) mottogs med all-

män entusiasm. Han samlade det

s. k. kavaljersparlamentet, vari

episkopaUcyrkans anhängare voro
i majoritet och genomdrevo
stränga lagar mot dess motstån-
dare, som gemensamt betecknades

SS. dissenters. Karl däremot, som
hade katolska sympatier, ville

bereda dem lättnader. Därvid
fick han även sin ledande minis-

ter Clarendon emot sig och tog

då det föga ärofulla slutet på
ett kort sjökrig mot Holland som
förevändning att avskeda denne
1667. Hans nya rådgivare, den
s. k. Cabalministären, blevo hans
lydiga redskap. För att undgå
parlamentets med ökad skattebe-

villning förenade kontroll när-

made han sig Ludvig XIV och
avslöt med denne ett hemligt
fördrag i Dover 1670, varigenom
han fick stora subsidier mot löfte

att hjälpa Frankrike i kommande
krig och att införa katolicismen

i E. Men då han tog första ste-

get på denna bana genom ett

toleransedikt, nödgades han 1673

av parlamentet att godkänna
testakten, som uteslöt dissenters

från alla ämbeten. Misstron mot
konungen och katolikerna blev

Ord, som ej återfinnag under E, torde sökas under Ä.
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härefter allt starkare. Karl Ers tron. Jakob förlorade hastigt

tvangs 1674 att avbryta ett i sina anhängare, och Vilhelm blev

förbund med Frankrike påbörjat i tysthet uppmanad att störta

krig mot Holland, och yrkanden sin svärfader. Sedan han 5 nov.

framställdes, att hans- broder Ja- 1688 landstigit med en här i E.,

kob, som var ivrig katolik, skulle flydde Jakob till Frankrike. —
uteslutas från tronföljden. Med England efter 1688. Vilhelm
detta mål organiserades ett sammankallade ett parlament,
politiskt parti, whigs, under det och detta valde Vilhelm III
tories, ehuru högkyrkliga, slöto (1689—1702) och Maria II
sig kring konungen. I hopp (1689—94) till regerande konung
att lugna oppositionen gav ko- och drottning. Vilhelm skulle en-

nungen sitt bifall till Eabeas sam föra styrelsen, men innan
Corpusakten (1679), som sedan han erkändes som konung, måste
blivit ett bålverk för den per- han godkänna Declaration of
sonliga friheten. Denna eftergift Rights (se d. o.), som bekräftade
hjälpte föga, och sedan tre par- engelsmännens gamla fri- och rät-

lament upplösts, försökte Karl tigheter och därmed definitivt av-

med hjälp av franska subsidier gjorde striden mellan konunga-
efter 1681 regera utan parlament makt och parlament till det se-

och blev därvid alltmer beroende nares förmån. Denna välvning
av Ludvig XIV. Efter upptäck- har kallats "den ärorika revolu-

ten av en sammansvärjning lyc- tionen". I Ers historia utgör den
kades han krossa whigpartiet, och början till en ny epok och för

vid Jakob llrs (1685—88) Europa fick den sin stora bety-

tronbestigning var konungens delse genom att E., som hittills

ställning därför mycket stark, gått i Ludvig XlVrs ledband, nu
Ett uppror av Karl Urs illegi- blev en av dennes ivrigaste mot-
time son, hertigen av Monmouth ståndare. Den förnämsta drivfjä-

nedslogs, men Jakobs målmed- dern härtill var oron för att Bel-

vetna strävan att återinföra gien skulle falla i Frankrikes

katolicismen berövade honom händer. Under Vilhelms regering

hastigt alla sympatier. 1687 Ut- fastslogs den parlamentariska
färdade han en s. k. indulgens- ministeransvarigheten samt tre-

förklaring, som suspenderade årsperiod för parlamentsvalen,

alla kyrkliga strafflagar och till- 1694 grundades Bank of England,
lät alla dissenters offentlig guds- I den yttre politiken ingrep E.

tjänst. Han vann dock icke de i det stora koalitionskriget mot
protestantiska dissenters' sympa- Ludvig XIV, som begagnade sig

tier och stötte sig med episkopal- därav att skicka den störtade

kyrkan. Krisen påskyndades av Jakob II till Irland med trupper

att drottningen 1688 födde en för att återerövra sitt rike. Vil-

son. Närmast till kronan var helm slog Jakob vid Boyne 1690,

förut Jakobs protestantiska dot- och Irland kuvades med stor

ter Maria, gift med Neder- stränghet. Även i Skottland hade

ländernas ståthållare, Vilhelm Vilhelms konungadöme mött en

av Oranien. Jakobs regering opposition, som dock snart be-

hade förut haft prägel av över- tvingades. Genom freden i Rijs-

gångsperiod, men nu hade man wijk 1697 blev Vilhelms konunga-

ätt motse en katolsk dynasti på döme erkänt av Ludvig XIV.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under
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I det spanska tronföljdskriget,

som kort därpå bröt ut, lyckades
Vilhelm förmå E. att sluta sig

till den nybildade koalitionen

mot Frankrike, sedan Ludvig
XIV efter Jakob II :s död 1701
erkänt dennes son, James Ed-
ward, den s. k, pretendenten, som
kommg av E. Denne hade dock
genom Act of Settlement s. å.

berövats sin arvsrätt till förmån
för Marias syster Anna och där-

näst för ättlingarna av Jakob I : s

dotterdotter, kurfurstinnan av
Hannover. Vilhelm efterträddes

av sin svägerska Anna (1702

—

14), under vars tid engelsmännen
under befäl av Marlborough vun-
ne stora framgångar på kontinen-
ten i spanska tronföljdskriget.

Den viktigaste händelsen imder
Annas regering var förvandlandet
av personalunionen med Skott-

land till en realunion. Försök till

en sådan hade gjorts tidigare, men
utan resultat. Skottland fordrade

vissa ekonomiska medgivanden,
ty dess ställning som biland var
ogynnsam för dess handel. Efter

många slitningar kom unionen
tiU stånd 1707. Skottland fick

behålla sin kyrka och sitt rätts-

väsen, men parlamentet blev ge-

mensamt för båda rikena, ekono-
misk likställdhet infördes och tull-

gränsen avskaffades. Konunga-
rikena E. och Skottland samman-
slogos nu till konungariket Stor-
britannien (se vidare d. o.).

E'ngler, A d o 1 f, f . 1844, tysk
botanist, prof. 1878 i Kjel,

1884 i Breslau och 1889—1921 i

Berlin. E. utgav jämte prof. K.
Prantl det stora växtsystematiska

arbetet Die naturlichen Pflanzen-

familien (1888—1912, 23 bd; ny
1 uppl. fr. o. m. 1923). Utger se-

,
dan 1900 Das Pflanzenreich, av-

sett att omfatta beskrivning av
alla kända växter (hittills 81

häften). Har även utgivit talrika

växtgeografiska arbeten.

English Harbour [i'ngglisj

ha'b8J, en av de bästa hamnarna
i Västindien, belägen på den
engelska ön Antigua.

Englund, Leopold, f. 1868,

köpman i Göt-eborg, idrottsfräm-

jare. E. har beklätt en mångfald
förtroendeposter inom idrottsvä-

sendet. E. är led. av överstyrelsen

för Sv. gymn.- och idrottsfören : s

riksförbund sedan 1904, ordf. i

Sv. idrottsförb. 1904—14 och se-

dan 1920. Sedan 1902 ledare och

prisdomare vid alla sv. mäster-

skapstävlingar i allm. idrott.

Färdledare vid Olympiska spelen

i London 1908.

Engra'm (av grek. en, i, och

gra'mma, bokstav), psykol. term,

införd av psykofysiologen Ri-

chard Semon ss. beteckning för

de i det centrala nervsystemet

avsatta spår efter sinnesintryc-

ken, genom vilka minnesrepro-

duktionen av dem möjliggöras.

En gros [ag grå'], fr., i stort;

i parti.

Engström. 1. Albert E., f.

1869, tecknare, författare, led. av
Sv. akad. 1922. E. har i bild och
ord på ett om djup humor, frisk

naturkänsla och okonventionell

människouppfattning vittnande

sätt givit uttryck åt vissa vä-

sentliga drag i svenskt lynne. I

den av honom år 1897 grundade
skämttidningen Strix har han
nedlagt en stor del av sin verk-

samhet och har där skapat typer,

vilka genom sin saftiga komik
trängt djupt ned i folkmedvetan-

det (Kolingen och Bobban m. fl.).

Som tecknare har E. utom i den

djärva och säkra karaktärise-

ringsförmågan sin styrka i be-

handlingen av valörerna. E:s be-

rättelser från Småland, hans

Ord, gom ej äterfiima« under E, torde sökas under 3L,



1083 Engströmer—Enhetspatron 1084

Faksiznile ur Strix med självkarikatyr
av Albert Engström.

hembygd, och från Grisslehamn,
där han länge varit bosatt, till-

höra den svenska litteraturens

yppersta folklivsskildringar {En
tok, 1905, Mitt lif och lefverne,

1907, Bläck och saltvatten, 1914,

Hemspånad och taggtråd, 1921,

m. fl.; Samlade berättelser, 1915
—20). — 2. Le an der E., f.

1886, målare. E. är en av de
främsta representanterna för den
expressionistiska riktningen inom
modernt svenskt måleri. Högst
står han i sina starkt stiliserade

motiv från Lappland och Ofoten
{Forellfiska/ren, Andskytten, se

ill. till Expressionism,
Komposition med Ofotenmotiv,
Nat. mus., samtliga från 1918),

vilka utmärkas av en energisk,

skarp och hård teckning och en
klar, kylig kolorit, i vilken de
gröna tonerna äro förhärskande.

Hans senare målningar ha hu-
vudsakligen italienska motiv.

Engströmer, Thore, f. 1878,

rättslärd, sedan 1912 prof. i pro-

cessrätt i Uppsala. E. har med-
verkat i lagstiftningsarbetet, sär-

skilt på lufträttens och process-

rättens områden. E. är sedan 1919
led. av processkommissionen. Bl.

Ers större arbeten märkas Om
försäkringsgivares förpliktelse på
grund oaj försäkringsavtalet

(1908) och Yittnesleviset (1911).

Enharmo'niska toner (av

grek. en, i, och harmonVa, över-

ensstämmelse), sådana toner,

som, ehuru fysikaliskt åtskilda,

på vissa instrument (i främsta
rummet klaviaturinstriunent)
sammanslås till en, vilket kan
ske, emedan deras svängningstal

äro mycket nära lika. Ex. på E.

äro fiss och gess, aiss och b.

Enhet. Fys. Se Absoluta
måttsystemet och Elek-
triska måttsenheter. —
Litt. De tre enheterna, se D r a -

m a sp. 495.

Enhetsladdning, se Elek-
troner.

Enhetspatron, projektil och

laddning förenade. Laddningen
är härvid alltid innesluten i en

ejälvtätande patronhylsa, som

Eomposition med OfotenmotiVi Maning
av Leander Engström.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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omsluter projektilens bakre del.

E. förekommer vid handeldvapen
samt vissa slag av lättare artil-

leripjäser.

Enhetspris 1. A- pr is, pris

på viss enhetskvantitet (t. ex.

kilo, styck, dussin) av en vara.

Enhjärtbladiga växter, se

Monocotyledoneae.
Enhovade, se H ä s t d j u r.

Enhärjar, senare form för Ein-

herjar.

Enhörna, se Ytter-En-
hörna och över-Enhörna.

Enhörning, ett hästliknande
fabeldjur med ett horn i pannan.
Bildframställningar av E. före-

komma bl. a. i kinesisk konst, på
persiska kapital samt i heraldi-

ken SS. sköldhållare ; enl. medel-

tida föreställning kunde F. en-

dast fångas av en jungfru; den
uppfattades som en symbol för

renheten.

Enhörning, Karl, f. 1745, d.

1821, medaljgravör, lärjunge till

Ljungberger, vistades 1780—86 i

Köpenhamn och återvände 1788

till Stockholm, där han blev en

av de flitigaste och mest anlitade

inom sitt fack.

Eni'gma (grek. ai'nigma, lat.

aeni'gma)
,

gåta. — Enig m a'-

t i 8 k, gåtfull, oförklarlig.

Enjambement [a]gja;)bma'r)].

Enhörningen, jungfrun och jägaren.
Miniatyr ur en fransk handskrift från

1200-t.

Enkelfotingar. En ostindisk jätteart
(längd 25 cm.).

fr., övergång; en menings fortsät-

tande från en versrad till den föl-

jande.

Enkammarsystem, benämning
på ett system, enligt vilket folk-

representationen bildar blott en
kammare.

Enkausti'k (av grek. e'nkau-

sis, inbränning), en hos grekerna
och romarna förekommande mål-
ningsteknik, vid vilken smält vax
användes som bindemedel.

Enkelfotingar, Chilo'poda, en
underklass av Eutracliea' ta, ofta

sammanförd med dubbelfotingar

till en grupp Tusenfoting-
ar. Kroppen är långsträckt,

likartat segmenterad med endast
ett par ben på varje segment.
Antenner tråd- 1. borstlika.

Första benparet (käkfötterna)

är ombildat till starka giftklor,

från vilka ett gift insprutas i

bytet (insekter, spindeldjur, mas-
kar, t. o. m. ödlor o. d.). Bett av
tropiska E. uppges kunna döda
en människa. Våra E., av vilka

den mörkbruna, 2—3 cm. långa
Litho'hius forfica'tus är en av de
vanligaste, äro däremot oskad-
liga. E. äro nattdjur och leva

vanligen under stenar, bark,

mossa o. d.

Enkelnervig, se Blad sp. 33.

Enkla kroppar, se Grund-
ämnen.
Enklang, den absoluta över-

ensstämmelsen i svängningstal
mellan tvenne toner.

EnklaV (fr. enclave), del av

stats-, administrativt 1. enskilt

område, som är avskild från hu-

Ord, som ej återfinnas under E, torde »ökas under Ä.
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ENKÖPING
Skala 1 = 50000

o 500 lOOOm.

y iM7^^é¥^^^^CI^v
N&uaiiT.ANST

vudomradet och begränsad av
annat område.

Enkli'tiskt (av grek. enkli-

n^'n, böja sig mot), stödjande
si^g mot, kallas ett svagtonigt ord,

som ansluter sig till ett stark-

tonigt föregående, t. ex. bror din.

Enkorn, se Vete.

Enkratrter, se Gnosti-
c i sm.

Enkrini'tkalk, e n k r i n i' t -

marmor, kalksten, som till

stor del bildas av stjälkstyckena

av fossila hårstjärnor av släktet

Enköpings kyrka.

EncrVnus. Förekommer bl. a. i

Gotlands översilur.

Enkuragera, se Encoura-
ger a.

Enkönade blommor, se D i -

klinablommor.
Enköping, stad i Upps. 1., 4

km. från mynningen av en liten

till Svinnegarnsviken av Mälaren
rinnande å. Sedan gammalt är E.

bekant för sin odling av köksväx-
ter, särskilt pepparrot. På senare

tid har uppblomstrat en mek.
verkstadsindustri (största an-

läggningen äges av a. b. Enkö-
pings Verkstäder), som 1920 sys-

selsatte 337 arbetare. E. har
järnvägsstation vid Stockholm

—

Västerås—Bergslagens järnväg
och står med en av denna järnväg
ägd linje över Heby vid statsba-

nan i förbindelse med Runhällens
station å Sala—Gävle—Gysinge
järnväg. Från E. utgår även

Uppsala—Enköpings järnväg.

Under sommaren ångbåtsförbin-

delse med Stockholm. Realskola

och 7-klassigt flickläroverk. E.

har en del privata sjukhem ' för

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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d:r Westerlunda (se d. o.) patien-

ter. Kyrka från 1400-t., restaure-

rad 1903. Tillsammans med Vår-
frukyrka pastorat i Uppsala
stift. 5,875 inv. — Fordom gick

Mälarstranden längre upp emot
E. än nu. Beläget vid en viktig

landsväg, var E. redan på 1200-t.

stad. Eldsvådor och andra olyckor
hämmade dess utveckling intill

1800-t.

Enköpings-Näs, socken i

Upps. 1., pastorat i Uppsala
stift. 685 inv.

Enlart [ai)la'r], Camille, f.

1862, fransk konsthistoriker, di-

rektör för Trocadéromuseet, fram-
stående forskare på medeltids-
konstens område. Hans huvud-
verk är Mcmuel d^wrchéologie

frangaise (1902—04).

Enleve'ra [agl-] (fr. enlever),

bortrycka; med våld eller olovligt

bortföra kvinna. — E n 1 e v e'-

r i n g, i jur. mening bortförande
av kvinna i syfte att förmå
henne till giftermål eller otukt. 1

allmänna strafflagen 15 kap., är
E. belagt med ända till 6 års
straffarbete. Dylikt brott må ej

åtalas av allmän åklagare, annat
än då kvinnan eller hennes måls-
man angivit det till åtal. Gifter
sig gärningsmannen eller någon i

brottet delaktig med kvinnan, må
ej åtal äga rum, såvida ej gifter-

målet dömts till återgång. — Vid
E. av gift kvinna med hennes
vilja i otuktssyfte dömes till

fängelse; endast kvinnans man
kan angiva dylikt brott till åtal.

En-lil, betydande gammalbaby-
loniak gudomlighet, dyrkad i

Nippur; allmännare känd under
namnet B el (se d. o.).

En masse [ag ma'ss], fr., i

massa, i klump.

Enna, August, f. 1860,
dansk tonsättare, till största de-

len autodidakt, har komponerat

ett antal operor, av vilka de mest
kända torde vara Eeksen (uppf.

1892), Kleopatra (1893) och Au-
cassin og Nicolete (1895), samt
baletter, körverk, symfoni- och
kammarmusik.

Ennea'ndria (av grek. enne'a,

nio, och ane'r, man), se Sexual-
systemet.
Enningdalsälven, se Bulla-

rensjöarna.
E'nnis, huvudstad i Clare, Ir-

ländska fristaten. 5,000 inv.

Enniskillen [eniski'lln], hu-
vudstad i Fermanagh, Nord-
Irland. 5,000 inv.

E'nnius, Quintus, f. i Syd-
ItaUen 239 f. Kr., d. omkr. 168,

romersk diktare. Ers förnämsta
verk var hans på hexameter
skrivna hjältedikt Anna'les, en
med Homeros som förebild för-

fattad poetisk skildring av det

romerska folkets öden, av vilken

dock endast fragment äro beva-

rade. Han författade även minst
ett 20-tal, likaledes blott genom
fragment 1. omnämnanden kän-
da tragedier och överflyttade

till latin Euhemeros' Heliga krö-

nika. — E. var en betydande per-

sonlighet, fylld av starkt natio-

nellt patos och utpräglat själv-

medvetande. För den romerska
litteraturens historia har han
genom sitt hänvisande på den
grekiska diktningen som mönster
haft ingripande betydelse.

Enok, se H a n o k.

E'nontekis, se Karesuando.
Eno'rm (lat. eno'rmis), oer-

hörd, ofantlig. — E n o r m i -

t e' t, oerhörd myckenhet.

E'nos, enl. 1 Mos. 4: 26, 5:6
ff. son till Set, sonson till Adam
och fader till Kenan. Denna ge-

stalt har i babyloniernas myto-
logi en tydlig motsvarighet i den
tredje av de s. k. urkonungarna.
Se vidare Urhistorien.

Ord, som ej återfinnas under "E, torde sökas under Ä.
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Enos, stad i Turkiet, vid Ma-
ritzas utlopp i Egeiska havet. Jfr
Balkankrigen 191 2—1 3

sp. 1030 f.

En passant [ai) pasa'r)], fr., i

förbigående.

En personne [ag pärså'iin],

fr., personligen; förk. e. p.

En profil [aij profi '11], fr.,

från sidan; i genomskärning.

Enquéte [ai)kä't], fr. (iav lat.

inquisi'ta, det efterforskade, un-
dersökta), laga undersökning
(förhör med personer om visst

förhållande) ; rundfråga (utsänd,

t. ex. av en tidningsredaktion, för

inhämtande av vissa personers

åsikter i ett eller annat ämne).

Enragé [aijraje'], fr., rasan-

de. — Les enragés benämnde
rojalisterna under franska revo-

lutionen de mest radikala av re-

volutionsmännen.

Enrollera [apråle'ra; fr. en-

röler], inskriva i rullorna, värva;
inregistrera.

Ensa'jn (eng. ensign, fana,

fänrik), befälsgrad i Frälsnings-

armén, närmast över kapten.

Ensaksböter, äldre lagterm
för böter, som skulle tillfalla

någon ensam (voro någons ensak)

och följaktligen ej skulle gå till

treskiftes mellan konungen, hä-

radet 1. staden och målsägaren.

Även sådana böter, som avsågo
säkerställandet av processens

ohindrade gång, kallades E.,

ehuru de delades mellan konung-
en och åklagaren.

Enschede [e'ns-chede], stad i

prov. Over-Ijssel, ö. Holland.

Stor bomullsindustri. 41,000 inv.

Ensemble [a5sa'i)bl], fr., till-

sammans ; samverkan ; samspel

;

även kollektiv benämning på ge-

mensamt uppträdande artister.

Ensilage [ai)sila'5], fr., se

Pressfoder.

Ensittarlag ("egna-hems-besit-

tarlag"), lag om rätt i vissa fall

för nyttjänderättshavare att in-

lösa under nyttjanderätt upplåtet
område. Den från 1918 tillkomna
lagstiftningen härom har i hög
grad befordrat egnahemssträvan-
dena, såtillvida som den avsett

att bereda möjlighet för nytt-

jänderättshavare av torp och
smålägenheter att förvärva ägan-
derätt till desamma. Nu gällande

E. är av 26 mars 1920 med änd-

ring av 15 juni 1922 (Sv. Förf.

saml. n:r 132 år 1920 och n:r
268 år 1922).

Enskede, trädgårdsstad i

Brännkyrka förs., Sthlm, anlagd

på området för den 1904 av
Sthlms stad inköpta egendomen
med samma namn. På dess mark
ligga Sthlms s. begravningsplats,

varav en ny del, den s. k. skogs-

kyrkogården, är anlagd i en barr-

skog, och Sthlms slakthus.

Enskifte, se Skifte av
jord.

Enskiftesbruk, se Växt-
följd.

Enskild bank, se Bank sp.

1065. — Jfr även Sedelbank
och Sedelutgivning.

Enslöv, socken i Hall. 1., pas-

torat i Göteborgs stift. 3,340 inv.

— Inom E. ligger Oskarsströms
municipalsamhälle.

Enspännare, se K ö r n i n g.

Ens reali'ssimum, det verkli-

gaste varandet. Se G u d s b e -

vis.
Enstatft, se Pyr oxen.

Enström, Axel Fredrik,
f. 1875, civilingenjör, byråchef i

Kommerskollegium 1916—18,

kommerseråd 1919, en av initia-

tivtagarna till Ingenjörsveten-

skapsakademien och dess verk-

ställande direktör sedan 1919,

produktiv vetenskaplig författare.

Ord, som ej iterfinnas under E, torde sokai under X.
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En suite [ai) siu'tt], fr., i

följd.

Ensymmetrisk, se S y m -

m e t r i.

Ensädesbruk, ee Växt-
följd.

Entablement [aj)tabl8ma'ng],

fr., bjälklag; den byggnadsdel,
som vilar på kolonnerna och i

sin tur uppbär taket. Se K o -

lonnordning.
Enta'da, släkte av tropiska

ärtväxter (fam. Legumino'sae)

.

E. sca'ndens har ända till 1 m.
långa och 10 cm. breda, ledade
baljor. B aljleder och frön av den-

na art föras ofta av Golfström-
men till norska kusten. Även i

torvmossar på Tjörn i Bohuslän
ha frön anträffats, vilket synes
tyda på att Golfströmmens för-

lopp förr varit annorlunda.

E'ntasis (grek., böjning), an-

svällningen hos det doriska
kolonnskaftet, vars kontur bildar

en svagt utåtböjd linje. Jfr
Kolonnordning.

Enteleki' (grek. entéle'keia,

verksamhet), som filosofisk term
först använd av Aristoteles så-

som beteckning för den i ett vä-
sen inneboende kraften att ge-

stalta sig i enlighet med väsen-
dets egenartade bestämmelse eller

ändamål. Så är själen E. för

kroppen.

Entente [ai)ta'gt], fr., samför-
stånd; i politiskt språkbruk be-

nämning för ett vänskapligt för-

hållande mellan stater. I denna
mening användes uttrycket sär-

skilt om den entente cor-
diale [kårdia'll] (hjärtliga E.)

mellan Storbritannien och Frank-
rike, som grundar sig på det
B. k. ententefördraget
1904. Det har sedan överflyttats

till att beteckna även den makt-
grupp, som uppstått genom detta
fördrag och ett liknande mellan

Storbritannien och Ryssland
1907. — Ers främsta upphovs-
män äro å fransk sida Delcassé

och Paul Cambon, å brittisk

konung Edvard VII och lord

Lansdowne. Delcassé, som ansåg
motsättningen mot Tyskland oför-

sonlig, sökte vidga grundvalen för

den trygghet, som Frankrike
eftersträvat genom sitt förbund
med Ryssland 1891, och var
tillika angelägen om att för-

hindra ett tyskt-brittiskt när-

mande. När han 1898 blev fransk
utrikesminister, inriktade han
sig därför på att varaktigt un-

danröja orsakerna till de upp-
repade konflikterna med Storbri-

tannien. De gjorda närmandena
besvarades till en början icke

från engelskt håll. Drottning
Viktoria och lord Salisbury full-

följde den traditionella politiken

att hålla England fritt från

europeiska förpliktelser, och de
ansatser till en omläggning, som
omkring 1900 förmärktes, gingo

närmast ut på en överenskom-
melse med Tyskland, dit Vikto-
rias sympatier gingo. Efter tron-

skiftet i England 1901 och lord

Lansdownes övertagande av utri-

kesledningen 1902 blev man i

London mera intresserad för de
franska planerna. Den tyska obe-

nägenheten att binda sig liksom
svårigheten att acceptera vissa

från tyskt håll föreslagna villkor

samverkade med de nya brittiska

ledarnas personliga sympatier

för Frankrike. 1903 tog närman-
det ett stort steg framåt vid

konung Edvards besök i Paris i

maj, och 14 okt. s. å. avslöts ett

franskt-engelskt skiljedomsför-

drag. 8 april 1904 slöts ett form-

ligt fördrag, vars grundläggande

dokument innehåller uppgörelse

om fiskerättigheterna på New-
foundland, om vissa gränser i

Ord, som ej äterfinnas \mder £, torde sökas under Å..
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Afrika, om Losöarnas avträdande
till Frankrike samt om några
tvistepunkter ang. Siam, Mada-
gaskar och Nya Hebriderna. Dess
viktigaste pimkt var emellertid

några tilläggsklausuler, varige-

nom engelsmännens dominerande
inflytande i Egypten och frans-

männens i Marocko erkändes. För
konung Edvard synes överens-
kommelsen med Frankrike ha va-
rit en väg till en liknande upp-
görelse med Ryssland, som all-

varligt hotade det brittiska kolo-

nialväldet i Asien. Samtidigt
med fördraget med Frankrike
sökte han vid ett besök i Köpen-
hamn vinna därvarande ryska
sändebud, Isvolskij, för en rysk-
brittisk E. och sände sin för-

trogne (sedermera lord) Hardinge
till Petersburg i direkt syfte att

arbeta härför. Det pågående
rysk-japanska kriget ställde pla-

nerna på framtiden, då Storbri-
tannien sedan 1902 var Japans
bundsförvant. Men sedan den brit-

tiska diplomatin vid fredsförhand-
lingarna 1905 gjort Ryssland
värdefulla tjänster och Rysslands
nederlag med dess följder i form
av inre revolution väsentligt för-

svagat Rysslands förmåga att
bjuda Storbritannien spetsen i

Asien, jämnades vägen raskt för

en överenskommelse, vilken av-

slöts 31 aug. 1907. Den gick ut på
att båda makterna skulle lämna
Tibet oantastat, att Afghanistan
skulle anses tillhöra brittisk in-

tressesfär (varigenom Indiens n.v.

gräns tryggades mot ryska an-

fall), att Persiska viken erkändes

vara av speciell betydelse för

Storbritannien och att Persien

skulle delas i tre zoner, av vilka

under hänsynstagande till landets

oberoende Storbritannien skulle

ha kontrollen över den södra

och Ryssland över den norra samt

en neutral zon ligga emellan
dessa båda. Dessförinnan hade
den fransk-brittiska E. uthärdat
sitt första prov. Ett tyskt för-

sök (1905) att spränga den ge-

nom en utmanande aktion i ma-
rockanska frågan hade misslyc-

kats (se Marocko), då Stor-
britannien med en energisk diplo-

mati stött det vacklande Frank-
rike. Under denna och följande
års storpolitiska kriser utveck-
lades E., som till en början sak-

nade varje avtal berörande euro-
peisk politik 1. militär samver-
kan, till en fast maktgrupp, som
trots försök i utjämnande rikt-

ning kom i växande motsättning
till den andra europeiska stor-

maktsgruppen, trippelalliansen

(se d. o.). E. blev också kärnan i

den part, som under världskriget

kallades de allierade. Efter kriget

har uppstått en ny maktgrupp,
lilla en t en t en (se d. o.).

Enterft (av grek. e'nteron,

tarm), tarminflammation, tarm-
katarr.

Enteropneu'sta (av grek. e'n-

teron, tarm, och pnein, andas),
en grupp av Coelomo'pora. Bi-

lateralsymmetriska, marina djur
med gälspringor i tarmkanalens
främre, ss. andningsorgan fun-

gerande del. KJass Helmintho-
mo'rpha omfattar maskliknande,.

skildkönade E. med kontraktil,

ollonformad "snabel", en bakom
denna befintlig "krage" med
munöppningen samt bålregion.

Med snabeln och kragen borra

djuren gångar i sand och slam.

Larvens utseende tyder på släkt-

skap med tagghudingar. Av det

även vid svenska västkusten re-

presenterade släktet BalanogWs-
sus blir en art 2,5 m. lång. —
Till klass Pterol)ra'nchia hörande

former påminna om mossdjur

men överensstämma anatomiskt

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under a.
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med de föreg. De äro 1—5 mm.
långa, skildkönade 1. hermafro-

ditiska, ha skivlik främre kropps-

del och med tentakler försedda

"armar" i kragregionen samt
leva kolonivis i av dem själva

avsöndrade rör. — Genom före-

komst av gältarm, dorsalt nerv-

centrum och ett stundom som
ryggsträng ansett organ erbjuda

E. anknytningspunkter till Chor-

do'nia.

Entita, se Messläktet.
Entite't (av lat. ens, det va-

rande), tingens väsen.

Entledigande kallas i allmän-

het ämbets- eller tjänstemans
skiljande från tjänsten. E. an-

vändes jämväl beträffande enskilt

rättsförhållandes upphävande, ss.

förmyndares befrielse från sitt

uppdrag, legohjons avskedande
o. d. Jfr Avsked.

Entoco'ncha, se Parasit-
snäckor.
Entode'rm (av grek. 'ento's,

inom, och de'rma, hud), se Fos-
terutveckling. — Ento-
d e r m a' 1, härstammande från E.

Entomofi'la blommor (av

grek. e'ntoma, insekter, ochfi'los,

vän) , se Pollination.
Entomologi' (av grek. e'nto-

ma, insekter, och lo'gos, lära),

den del av zoologin, som behand-
lar insekl erna. — E n t o m o -

1 o' g, person, som ägnar sig åt E.

Entomologiska föreningen i

Stockholm, den äldsta samman-

)

f
"kr

14W

Enteropneusta. En art Balanoglossus.
e oUoD, kr krage, k gälregioo.

Entoprocta. Pedicellina echinata. T ten-

takel, O mun, D tarm, A anus. (Skaf-
tet delvis avskuret.)

slutningen i Sverige av entomo-
logiskt intresserade personer,

stiftades år 1879 och utger sedan
1880 EntomologisJc tidskrift. E.

räknar 1923 era 300 in- och ut-

ländska medlemmar.
Entoparasft (av grek. ento's,

inom), se Parasit.
Ento'pisk (grek. ento'pios),

bunden till en plats, inhemsk.

Entopro'cta, en klass av 8co-

le'cida, ofta hänförd till mossdju-
ren. Kroppen består av en bägar-
lik bål, fästad på ett muskulöst,
av kutikula omgivet skaft, med
vilket djuret sitter fastvuxet på
något underlag. Den u-formigt
böjda tarmkanalens båda öpp-
ningar mynna på bålens övre,

plana del, som omgives av en
tentakelkrans. Skildkönade 1.

hermafroditer. Förökning sker
dels med larver, dels genom
knoppbildning, som hos flertalet

för till bildning av kolonier. I

regel marina. Arten PedicelWna
echina'ta förekommer i Nordsjön
och Medelhavet.

Ento'ptiska fenome'n (av

grek. ento's, inom, och ops, öga),

se öga.
En-tout-cas [agtoka'], fr.,

"för varje fall"; parasoll, som
även kan användas som paraply.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under £.
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Entoxi'sm (av grek. en, i, och
toxiko'n, gift), förgiftning.

Entozo' (av grek. ento'8, in-

om, och zo'on, djur), bb Para-
sit.

Entra'ta, se Introduk-
tion.

Entré [aijtre'] (fr. entrée), in-

träde j ingångsdörr, förhall; för-

rätt; förspel; en uppträdandes
inträde å, scenen; inträdesavgift.

Entre-akt [a'T)ter akt; fr.

entr^acte], mellanakt; mellan-
aktsmusik.

d'Entrecasteaux [agtrkastå'],

Joseph Antoine Bruny,
f. 1739, d. 1793, fransk amiral

och upptäcktsresande. Ledde 1791
—93 en expedition för att und-

sätta La Pérouse, varvid kuster-

na av s. Australien, Tasmanien
och åtskilliga ögrupper i Ocea-

nien rekognoscerades.

d'Entrecasteauxöarna [agtr-

kastå'-], ögrupp n. om Nya
Guineas östspets. E. äro bergiga,

med spår till vulkanisk verksam-
het, samt bebodda av papuaner.

E. bära namn efter upptäckaren
d'Entrecasteaux.

Entrecotes [ai)trkå't], fr.,

mellanrev; skiva av oxkarré.

Entre-deux [aijtrdö'], fr.,

"emellan två"; mellanrum, skilje-

vägg, mellanstycke.

Entremets [agtrmä'], fr.,

mellanrätt.

Entré Minho e Douro [ä'T)tr9

mi'njå e då'jro], provins i n.v.

Portugal, även kallad Minho, n.

om floden Douro och s. om
Minho. Bergland. Boskapsexport.

1,300,000 inv.

Entré nous [agtmo'], fr., oss

emellan; i förtroende.

Entrepöt [aijtrpå'], fr., tull-

fritt nederlag (frihamnslager)

;

packhus; stapelplats.

Entreprena'd [ai)-] (av fr.

entreprendre, företaga, åtaga
sig), vanlig benämning på arbets-

beting av större omfattning, t. ex.

bygga ett hus. — Entrepre-
nadauktion, se Auktion.— Entreprenö'r, person,

som på vissa villkor åtager sig

att utföra någonting (bygga hus,
leverera varor m. m.).

E'ntre Ri'os, provins i o. Ar-
gentina, mellan floderna Uru-
guay och Paranå, en av republi-

kens mest välmående provinser
med stor boskapsskötsel och be-

gynnande åkerbruk. Huvudstad
Paranå. 475,000 inv.

Entresol [ai)trså'll], våning
av mindre höjd än husets övriga,

liggande mellan bottenvåningen

och första våningen.

Entrevue [aijtrvy'], fr., sam-
mankomst, sammanträffande.

Entropi' (av grek. entre'pein,

vända om) , se Termodyna-
mik.

Entro'pion (av grek. entré'-

pein, vända om) , se E k t r o -

pion.

Entusia'sm (grek. entusias-

'mo's), hänryckning, hänförelse.

— Entusiasm e' ra, hänföra,

tjusa. — Entusia'st, hänförd
beundrare 1. främj^re av något.
— Entusia'stisk, hänryckt.

Entyme'm (grek. enty'mema),
se Slutledning.

Enu'resis (av grek. en, i, och
urei'n, låta sitt vatten), ofrivil-

lig urinavgång, särskilt i söm-
nen, framför allt hos nervösa

barn upp till 10—12 år. Behand-
ling psykisk, reglering av vätske-

tillförseln, induktionselektricitet.

Envallsson, Karl, f. 1756, d.

1806, författare, ämbetsman. Mu-
sikalisk och fyndig, försåg E.

under en följd av år den Sten-

borgska teatern med dess lättare

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Å.
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repertoar, mest bearbetningar av
franska musikfarser. Särskilt

populärt blev Slätter-ölet eller

Kron-fogdarne ( 1787 )

.

Envar, Det gamla spelet
om Envar, engelskt medeltids-

drama (Everyman) från 1400-t.,

som i allegorisk form framställer

människolivet. Hugo v. Hof-
mannsthals omdiktning härav
{Jedermann, 1911) har med stor

framgång uppförts av Reinhardt
samt med hans iscensättning som

[
mönster på Dramatiska teatern i

Sthlm 1916.

Enveloppe [ai)V8lå'pp] (fr.,

omhölje) till en kurv- 1. ytskara
är en kurva, resp. yta, som
tangerar samtliga kurvorna, resp.

ytorna i skaran.

Enver pasja, f. 1882, d. 1922,

turkisk general och politiker. E.

tog framstående del i den ung-
turkiska revolutionen 1908, av-

satte 1909 sultanen Abd ul-Hamid
och sändes sedan ss. militär-

attaché till Berlin. Under Tripo-

liskriget 1911—12 organiserade
han de stridbara senuserna och
förde med dem ett energiskt folk-

krig mot italienarna, vilket fort-

sattes även efter freden. Under
Balkankrigen 1912—13 gjorde

E. revolt mot den sittande rege-

ringen och återtog det förlorade

Enver pasja.

Karl Envallsson. Samtida silhuett.

Adrianopel. Krigsminister jan.

1914, reorganiserade han den tur-

kiska armén med tysk militär-

hjälp, genomdrev s. å. Turkiets
inträde i världskriget på tysk

sida och blev vice generalissimus.

Motgångarna gjorde honom ha-

tad, liksom hans förföljelser mot
armenierna

(
jfr A r m e n i e n sp.

666) satte en fläck på hans
rykte. Vid krigets slut 1918
måste han fly, vistades sedan på
olika håll, underhöll en tid för-

bindelser med bolsjevikerna i

Moskva men stötte sig med dem
och arbetade sedan på en sam-
manslutning mellan de olika

stammarna i Turkestan. Under
ett försök att befria Buchara
från de röda stupade han.

Envig, se Duell.
Enviken, socken i Kopparb 1.,

pastorat i Västerås stift. 2,310

inv.

Enviro'nger [ag-] (fr. en-

virons), omgivningar.

En vogue [ag vå'gg], fr., i

rörelse; i ropet, modernt.

Envoyé [agvoaje'], fr., sände-

bud. Se Beskickning.
Envåldskonung, konung, som

ensam äger både beslutande och
verkställande myndighet.

Envälde, styrelseform, enligt

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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rilken statsmakten utövas av en
person. I inskränkt bemärkelse
innebär E., att konungen ensam
äger såväl beslutande som verk-

ställande myndighet och icke är

bunden av rådgivare eller folk-

valda representanter. Jfr A b s o -

lutism, Despotism och
Upplyst despotism.

E'nyo, se B e 1 1 o n a.

E'nzio 1. Enzo, d. 1272, son
till kejsar Fredrik II, dennes
ståthållare i Italien 1239, titu-

lärkonung av Sardinien 1243. Han
kämpade tappert och med fram-
gång i striden mellan kejsaren
och påven, tillfångatogs 1249 och
satt fängslad i Bologna till sin

död. Med E. utdog Hohenstau-
fiska ätten på manssidan. E:s
tragiska öde har behandlats av
flera författare, bl. a. Nicander.

Enzooti' (av grek. en, i, och
zo'on, djur), vid viss ort bunden,
farsotartad djursjukdom, som är

beroende på lokala omständighe-
ter, SS. förekommande smittäm-
nen, egenartade jordmåns- 1.

växtlighetsförhållanden o. d. Ex.

på E. äro sommarsjuka, elakar-

tad katarralfeber, igelsjuka,

benmjukhet. Jfr Epizooti.
Enzy'm (av grek. en, i, och

zyme', jäst) numera allmänt an-

taget namn på de organiska
ämnen, vilka åstadkomma de

med livsverksamheten förbundna
reaktionerna. Äldre namn äro

biokatalysato'rer samt
f e r m e' n t, oftast kallade "oor-

ganiserade ferment" i motsats
till de levande organismerna,
"organiserade ferment". Om E:s
natur är hittills föga känt,

däremot äro deras verkningar
studerade. De bildas i 1. av de
levande organismerna. — Någon
framställning av rena E. har
hittills ej lyckats; somliga for-

skare anse dem vara äggvite-

ämnen, andra påstå sig ha er-

hållit äggvitefria preparat. De
flesta E. ha hög molekylarvikt,

gå knappast igenom dialysmem-
braner och förhålla sig som kol-

loider. Vissa E., extracellu-
1 ä' r a E., kunna lätt skiljas från
cellerna (t. ex. pepsin, trypsin,

invertas) , andra, intracellu-
1 ä' r a E. 1. e' n d o - e n z y m e r,

låta sig icke alls 1. högst ofull-

ständigt skiljas därifrån. Liksom
levande organismer förstöras E.

av temperaturer över 70° C,

(vissa tåla dock temperaturer
upp till 150**) men äro i olikhet

mot organismerna relativt okäns-

liga för gifter, ss. alkohol, kloro-

form, fenol o. a. antiseptiska me-
del. Den för Ers verkan gynn-
sammaste temperaturen (tem-

peraturoptimum) ligger i all-

mänhet mellan +20** och +40**

C. Vidare är deras verkan be-

roende av väte-, resp. hydro-

xyl-ionskoncentrationen. Man an-

tager, att såväl cellernas syn-

tes av äggvita, fett och kol-

hydrater som nedbrytandet av
dessa ämnen sker genom inverkan
av E. Syntetiska enzymprocesser
äro dock icke med säkerhet

kända; möjligen ha sådana på-

visats beträffande vissa socker-

arter. Det stora flertalet stude-

rade processer tillhöra åter de

nedbrytande. Under inverkan av

invertas sönderdelas t. ex. rör-

socker i glukos och fruktos; lipas

sönderdelar fett i fria fettsyror

och glycerin, och pepsin bildar

peptoner ur äggviteämnen. De
nämnda reaktionerna äro hydro-

lyser. Andra E. verka på andra

sätt, t. ex. oxiderande. —
Berzelius och efter honom
L i e b i g ansågo, att livsreak-

tionerna skedde på ungefär sam-

ma sätt som vid katalys (se

d. c), och man har allmänt an-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under
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tagit, att E. verka som katalysa-

torer. Emil Fischer har lik-

nat E. vid nycklar, som var och
en passa till endast ett visst lås.

Så t. ex. kunna vissa E. angripa
endast ena komponenten i stereo-

isomera föreningar (se I s o m e -

ri). En tid studerade man ivrigt

reaktionskinetiken och fann, att

denna i vissa fall följde samma
lagar, som gälla för rent kemiska
reaktioner. Enligt en teori av
Michaelis skulle E. själva

vara amfotera elektrolyter och

deras verkan beroende på dissocia-

tionen. En del forskare antaga,

att enzymverkan ej är av kemisk
natur utan av "koUoidkemisk",
d. v. 8. beroende på ytspänning,

adsorption o. d. Även har an-

tagits, att E. icke bildas färdiga

i cellerna utan att i stället bildas

pro-enzymer 1. zymoge'-
n e r, som sedermera "aktiveras"

till E. Vidare antages existensen

av ko-enzymer (se 'Jäs-
ning), vilka äro nödvändiga för

reaktionen, och anti-enzy-
m e r, vilka senare förhindra en-

zymverkan (se Antikrop-
par sp. 495). De viktigaste, hit-

tills kända enzymgrupperna äro:

1) Äggvitespjälkande E. (pro-
tea'ser): Peps i' n finnes i

magsaften, verkar i sur lösning

och spjälkar äggviteämnen, dock
endast till peptoner. T r y p s i' n
avsöndras av bukspottkörteln,

verkar i alkalisk lösning och
spjälkar vissa äggviteämnen ocJi

peptoner ända ned till aminosy-
ror. E r e p s i' n avsöndras i tar-

men, verkar i alkalisk lösning

och spjälkar peptoner och pep-

tider till aminosyror. N u k 1 e a'-

8 e r spjälka nukleoproteider.

Autoly' tiska E. finnas i

alla levande celler och kunna
hänföras till någon av förut

nämnda grupper; de äro i regel

mycket svagt verksamma. Vissa
bakterier och växter avsöndra
extracellulärt starkt verksamma
"trypta'ser". De8amida'ser
äro E., som avspjälka ammoniak
ur aminosyror ; u r e a' e e r, E.,

som frigöra urinämnets ammo-
niak. 2) Koagulerande E.: Löpe
1. k y m o s i' n, vilket koagulerar
mjölk ; t r o m b i' n, som koagu-
lerar fibrinogenet i blodet (se

Blod sp. 90). 3) Fettspjälkande
E. (1 i p a' s e r) finnas i de
flesta djur- och växtceller (ss.

steapsi'n från bukspottkör-
teln, 1 i p a' s från Ricinusfrön
m. fl.) och sönderdela fetter i gly-

cerin och fettsyror. 4) Kolhyd-
ratspjälkande E. omfatta c e 1 1 u-

1 a' s e r, vilka spjälka cellulosa;

amyla'ser (stärkelsespjälkan-

de E.) , SS. p t y a 1 i' n från spott-

körtlarna, diasta'ser, vilka

finnas i groende frön, malt, och
spjälka stärkelse till socker,

m. fl.; sockerspjälkande
E., SS. i n v e r t a' s, som spjälkar
(inverterar) rörsocker i glukos
och fruktos, m a 1 1 a' s, som ned-
bryter maltsocker, 1 a k t a' s, som
spjälkar mjölksocker, m. fl.;

glykosidspjälkande E.,

t. ex. e m u 1 s i' n. 5 ) Jäsnings-
enzymer. Enligt Buchner (se

d. o.) sker alkoholjäsning av
socker under inverkan av enzymet
z y m a' s, men undersökningar
(av Neuberg) ha visat, att

vid sockerspjälkningen ett kom-
plex av E. är verksamt. 6) Oxide-
rande och reducerande E. Hit
höra oxid a' serna, som verka

oxiderande, katala'ser, som
avspjälka syre ur vätesuperoxid,

redukta'ser (1. hydroge-
n a' s e r), som verka reducerande.

Dessa E. finnas i de flesta levan-

de celler. Till denna grupp torde

också kunna räknas de hos vissa

vattendjur och bakterier existe-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökai under £.
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Enångrers kyrka. Interiör.

rande, Ijusalstrande E. — Dess-

utom anse en del forskare, att av
levande celler frambragta t o x i'-

ner (se d. o.) skulle vara E.

liknande kroppar.

Enåker, socken i Västmanl. 1.,

jämte Västerlövsta pastorat i

Uppsala stift. 1,270 inv.

Enånger. 1. Socken i Gävleb.

1., pastorat i Uppsala stift. 2,800

inv. — E:s gamla kyrka, en me-
deltida långhusbyggnad med valv-

målningar, utförda av mästaren
Eghil omkr. 1500, användes se-

dan 1859 som museum och hyser
betydande samlingar av medel-

tida konst. — 2. Tingslag i

Gävleb. 1., tillhörande Sydöstra
Hälsinglands domsaga, omfattan-
de socknarna Enånger och Njut-
ånger samt Nianfors kapell. 6,910

inv.

Enåsa, kapellförsamling till

Hassle (se d. o.).

Eo- (av grek. e'os, morgonrod-
nad), förstavelse i förbindelse

med namn på en geologisk period.

betecknande den äldsta delen av
densamma. Jfr Geokrono-
logi.

e. o., förk. för lat. e'eotra ordi-

na'riu8, extra ordinarie, samt ex

offi'cio, å ämbetets vägnar.

Eoce'n (av grek. e'os, morgon-
rodnad, och Tcavno's, ny), se T e r-

tiärformationen.
Eoge'n, se Tertiärforma-

t i o n e n.

E'o i'pso» lat., just på grund
därav.

Eo'ler, detsamma som Aioler.

Eolipi'1 (av lat. Ae'olus, vin-

darnas gud, och pi'la, kula), se

Ängturbin.
Eo'liska avlagringar (av

Ae'oluSj vindarnas gud), genom
vindens medverkan anhopade geo-

logiska avlagringar. De vikti-

gaste E. äro löss, vissa oskiktade
sandstenar samt vulkanisk tuff.

Eo'liska öarna, se L i p a r i -

ska öarna.
Eo'Iisk tonart, se Kyrko-

tonarter.
E'olsharpa, resonanslåda av

furu med därpå spända (vanligen

lika stämda) strängar, som av
vinden sättas i vibration. —
Eolsklockor, glasklockor,

av vilka var och en har en fjäder

fastsatt vid kläppen, som härige-

nom sättes i rörelse av luftdrag.

Eolshäll, Brännkyrka förs.,

Sthlms stad, 1897—1915 alkoho-

listhem, numera barnhem för

vanartiga gossar.

E'oIus, lat. Ae'olus, grek. Åi'0'

los (se d. o.).

Eo'n (grek. aio'n), tidrymd.

I gnosticismen beteckna E. de

väsen, som utgå från gudomen.

Éon de Beuamont [eå'i) da

båmå'i) ], Charles Gene-
viéve, f. 1728, d. 1810, fransk

äventyrare och diplomat, var en-

gagerad i Ludvig XV :s hemliga

diplomati och verkade bl. *a. i

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä,
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Petersburg och London. På
1700-t. väckte han sensation ge-

nom att uppträda som kvinna
med så stor framgång, att hans
rätta kön länge förblev en gåta
och han t. o. m. av en domstol blev

officiellt förklarad för kvinna.

Eo'phytonsandsten, undre av-

delningen av Västergötlands
kambriska sandsten, uppkallad
efter en bildning, "eophyton",

som ursprungligen ansågs vara

ett växtfossil men sedan visat

sig vara spår efter växt- eller

djurorganismer (alger, medusor
o. d.), vilka av strömningar i

vattnet släpats fram över botten-

slammets yta.

E'os, i grek. myt. morgonrod-
nadens gudinna, syster till sol-

guden Helios och mångudinnan
Selene. Hon red 1. körde tidigt

om morgonen Helios' fyrspann.

"Den rosenfingrade" är Ers epi-

tet. Jfr Aurora.
Eosa'nder v. Gö'the, Johan

Friedrich, f. omkr. 1670, d.

1729, frih., tysk arkitekt av
svensk börd, 1692—1713 i preus-

sisk tjänst, senare en tid i svensk

krigstjänst. E. efterträdde 1707

Schliiter som ledare för slotts-

bygget i Berlin, där hans vikti-

gaste insats var västfasadens väl-

diga portal, som utfördes i an-

slutning till romerska triumfbå-

gar. E. var vidare verksam vid

slotten Charlottenburg och Mon-
bijou i Berlin.

Eosi'n, se Färgämnen.
Eozo'onstruktur (av grek.

e'os, morgonrodnad, och zo'on,

djur), en hos vissa bergarter
förekommande kontaktstruktur,
som ursprungligen påvisades i

nordamerikanska gnejser och då
tolkades som fossila foramini-
ferer. E. förekommer bl. a. i den
svenska kolmårdsmarmorn.

E P, förk. på telegram för fr.

estafette payée, "gångbud be-

talt".

e. p., förk. av lat. ew proto-

co'llo, ur protokollet, 1. fr. en
personne [ag perså'nn], personli-

gen.

ep,, förk. av lat. epVstola, brev,

1. epVscopus, biskop.

Epa'kter, se Tideräkning.
Epameino'ndas (lat. Epami-

no'ndas), d. 362 f. Kr., grekisk

fältherre och statsman. Efter sin

hemstad Tebes befrielse från spar-

tanskt förtryck 379 blev E. den
ledande själen i dess trygghets-

och maktsträvanden. Han åter-

ställde Tebes förlorade hegemoni
över Beotiska förbundet (se B e o-

tien). Som fältherre i det 371
utbrutna kriget med Sparta seg-

rade han vid Leuktra genom att

skickligt begagna en flygel av
hären enligt en sedan till den
s. k. sneda slagordningen
utbildad taktik. Genom flera

lyckliga fälttåg på Peloponnesos
gav E. dödsstöten åt Spartas
övervälde och gav Tebe ledar-

ställningen. Den kunde dock ej

upprätthållas, sedan E. stupat

vid Mantineia i Arkadien.

Epa'rk (grek. e'parkos), befäl-

havare; ståthållare i ett förvalt-

ningsområde, e p a r k i', i bysan-
tinska riket samt nuv. Grekland.

Epa'rkos, A n t o n i o s, gre-

kisk humanist på 1500-t., förfat-

tade 1544 en klagodikt över Hel-

las' undergång, vari han lät de
olympiska gudarna mana Euro-
pas furstar och folk till kamp
mot turkarna.

de TÉpée [da lepe'], Char-
les Michel, f. 1712, d. 1789,

abbé, grundläggare av fransk döv-

stumundervisning genom ett in-

stitut (1770), för vilket han ut-

arbetade ett särskilt teckenspråk.

Epeirogene'tiska rörelser (av

grek. e'peiros, fastland, och ge'-

Ord, som ej äterfinnas under £, torde sökas under Ä.
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nesis, ursprung), jordytans rörel-

ser i radiell led, varigenom större

eller mindre delar av densam-
ma långsamt höjas eller sänkas.

På detta sätt kunna så små-
ningom hela kontinenter uppstå
eller försvinna under havsytan.
E. kunna även inne på de stora

kontinenterna medverka till

uppkomsten av bergstrakter

(borstar) eller sänka trakter
under havets nivå (depressio-

ner). Skandinaviska halvön och
angränsande områden äro allt-

sedan istiden underkastade epei-

rogenetisk landhöjning. Jfr I s o-

s t a s i och Orogenetiska
rörelser.

Epente's (grek. epe'ntesis), in-

skjutning av ett ljud inuti ord,

t. ex. d i mindre (urspr. minre).

Épernay [epärnä'], stad i

dep. Marne, n. Frankrike, en av
huvudorterna för champagnein-
dustrin. 22,000 inv.

E'phedra, växtsläkte av egen-

domliga gymnospermer, som till

det yttre närmast påminna om
våra fräkenarter. Tillhöra var-

mare tempererade länder.

Ephemeri'da, se Dagslän-
dor.

Epice'ntrum (av grek. epi',

över, och lat. ce'ntrum, mitt-

punkt) , se Jordskalv.
Epicy'kel (av grek. epV, på,

och ky'klos, ring), en cirkel, vars
medelpunkt rör sig längs en

annan cirkel. En punkt, som
förflyttar sig på Ers periferi, be-

skriver en kurva, som kallas

epicykloi'd. — Under medel-
tiden ansågos himlakropparnas
banor vara epicykloider.

Epidaii'ros, forngrekisk stad

på ö. ^eloponnesos vid Egina-
viken. E. hade ett för handel
gynnsamt läge och var huvud-
ort för Asklepios' kult. Inom
Asklepios' tempelområde upp-

Epidauros. Skulptur frän Asklepios-
templet.

förde Polykleitos d. y. (efter 360
f. Kr.) en rundbyggnad, s. k. to-

los, och en teater, vilken senare
ännu är väl bibehållen. Askle-
pios' tempel smyckades med re-

liefer och friskulpturer av tidens

berömda konstnärer. Tempelom-
rådet utgrävdes imder åren 1881—98 av den grekiska arkeolo-
giska skolan.

Epidemi' (av grek. epidemi'a,
främlings uppehåll på främ-
mande ort) , farsot, smittsam
sjukdom, som hastigt angriper
stora delar av befolkningen i vid--

sträckta områden, varefter den,

vanl. efter 2—6 månader, upp-
träder med blott enstaka fall 1.

helt försvinner; angripas nästan
samtliga personer på en ort, kal-

las E. pandemi'. Ers omfatt-

ning beror på möjligheterna för

smittämnets spridning samt på
individernas mottaglighet för in-

fektion. För E. gynnsamma yttre

omständigheter äro krig, hungers-

nöd, bostadsnöd, obildad och
orenlig befolkning, brist på 1.

förorenat dricksvatten, stark' het-

Ord, som ej äterfinnas under E, torde sökas under Ä.
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ta 1. rå väderlek, anhopning av
personer i barnhem, kaserner
o. d. Smittämnet är vanl. star-

kast vid E :s höjdpunkt, som snart
inträder; Ers avtagande eker

mera långsamt imder uppflam-
mande allt emellanåt. Där smitt-

samma sjukdomar äro endemiska,
uppflamma de emellanåt till E.

Smittan överföres på olika sätt,

t. ex. genom beröring (difteri,

rots, mjältbrand, seharlakans-

feber), genom vatten 1. födoäm-
nen (tyfoidfeber, kolera), ge-

nom inandning (tuberkulos, in-

fluensa) 1. insektstyng ( fläck-

tyfus, malaria, gula febern).

Dödligheten är växlande även vid
olika E. av samma sjukdom. —
Bekämpandet av E. underlättas
givetvis av redan förut gynn-
samma hälso- och sociala förhål-

landen, målmedvetna åtgärder
från myndigheterna och förstå-

else och laglydnad hos befolk-

ningen, renlighet, lugn och be-

sinning. Olika sjukdomar fordra
olika åtgärder, beroende på sprid-

ningssättet. Jfr Desinfek-
tion och Desinfektions-
medel. — I epidemilagen av 19
juni 1919 och i kimgl. kung. av
30 apr. 1920 angivas de åtgär-

der, som i olika fall böra vid-

tagas. — Epide'misk, som
utbreder sig som 1. har karak-
tären av en E.

Epidemisjukhus. Enligt epi-

demilagen av 19 juni 1919 skall

varje landstingsområde 1. varje
stad, som ej deltager i landsting,
bilda ett epidemidistrikt,
som skall äga tillgång till erfor-

derligt antal platser på sjukhus,
avsedda för personer, som äro be-

häftade med smittsamma sjuk-

domar, nämligen pest, kolera,

smittkoppor, fläckfeber, nervfe-

ber, paratyfus, scharlakansfeber,

difteri, akut barnförlamning.

— '~

f i
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Epidermis av agave (tvärsnitt), a cellu-

losa, b kutinhaltlg cellulosa, o kuti-

kula.

smittsam hjärnfeber, rödsot. Vår-
den på allmän sal på E. skall

vara kostnadsfri. Epidemidistrikt
måste också kunna vid förefal-

lande behov inrätta tillfälliga

sjukvårdsanstalter. E. förvaltas,

där hälsovårdsnämnd ej finnes,

av en särskild epidemi-
nämnd. Större E. finnas i

Stockholm, Malmö, Göteborg,

Uppsala m. fl. städer.

Epide'rmis (av grek. eyi'

,

utanpå, och de'rma, hud), över-

hud. — Bot. E. finnes utbildad
hos ormbunkar och fanerogamer
och består vanligen av endast ett

lager av celler, som bekläda bla-

den samt yngre stammar och röt-

ter. När de senare tillväxa i

tjocklek, ersattes E. med kork
(se Bark). På de ovanjordiska
delarna äro överhudscellernas
yttre väggar ofta förtjockade
och försedda med en hud, k u t i'-

k u 1 a, som består av ett kork-
artat ämne, k u t i' n, vilket

hindrar en alltför stark vatten-

avdunstning. Stundom finnes där-

till kalk, kisel 1. vax i 1. utanpå
kutikulan (se Fräkenväx-
t e r och V a x p a 1 m e r ) . Se vi-

dare Klyvöppning och Hår.
— Anat. Se Epitelvävnad
och Hud.

Epidi'dymis (av grek. epV,

på, och di'dymoi, testiklar), bi-

testikel.

Epido't, ett vattenhaltigt kal-

cium-aluminium-Bilikat med in-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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Epifytisk ormbunke, växande på en
trädstam. Två slags blad: långa, som
ombesörja assimilationen, samt korta
och breda, som samla vatten och jord.

blandning av järn. E. är till fär-

gen vanl. grön, mera sällan svart-

aktig 1. röd, samt förekommer på
sidorna av gångar i graniter, dia-

bas- och gabbrobergarter, ofta ss.

omvandlingsprodukt även i själva

bergarten.

Epi'fanes, grek., "den gudom-
lige", hedersnamn för A n t i o -

kos IV av Syrien och P t o 1 e -

m a i o s V av Egypten.

Epifani'a (grek. epifa'neia,

uppenbarelse), den kyrkliga hög-

tid, som hos oss är känd under
namnet Trettondedagen (se d. o.).

Epifa'nios, f. omkr. 315, d.

403, österländsk kyrkoman, bi-

skop i Salamis på Cypern från

367, ivrig förkämpe för orto-

doxin, särskilt gentemot Orige-

nes' lärjungar. Av E:s hand fin-

nes bl. a. bevarat ett stort kättar-

bekämpande arbete, Panarion,
vilket röjer stor kritiklöshet men
dock har värde, bl. a. genom tal-

rika citat ur numera förlorade

skrifter.

Epify'ller (av grek. epi', på,

och fy'llon, blad) ,seEpifyter.

Epify's (grek. epijysis, vid-

växt), se B e n och Hjärna.
Epify'ter (av grek. epi', på,

och fyto'n, växt), växter, som
leva på andra växter utan att

dock hämta sin näring från dessa

(jfr Parasit). Växa de på bla-

den (som fallet är med vissa

alger, svampar, lavar och mos-
sor), kallas de även e p i f y' 1 -

ler. E. kunna genom sitt lev-

nadssätt bättre utnyttja solljuset

än växter på marken men utsät-

tas också lättare för torka och
försvårad näringstillförsel. De
äro därför vanliga i tropiska och
tempererade regnskogar, där fuk-

tigheten är tillräcklig även för

högre växters behov av vatten.

Ofta äga de även särskilda

behållare 1. cisterner, bildade av
bladen, där vatten och multnande
växtdelar kunna samlas och se-

dermera utnyttjas (näst- och
cisternepifyter). Tropiker-

nas högre E. utgöras till största

delen av ormbunkar, orkidéer och

(i Syd-Amerika) bromeliacéer. I

Sverige kunna vanl. blott lägre

kryptogamer uthärda epifytiskt

levnadssätt (alger, lavar och mos-
sor på äldre trädstammar).

Epige'isk (av grek. epi', på.

och ge, jord) , se G r o n i n g.

Epigene's, E p i g e' n e s i s.

(av grek. epi', åter, och ge'nesis,

uppkomst) , se Preforma-
tionsteorin. — Epigene'-
t i s k kallas en geologisk bild-

ning, som är yngre än dess när-

maste omgivning. En epigene- .,,

tisk malm är alltså yngre än 'I

sidostenen. Jfr Syngenetisk.
EpigIo'ttis, se Struphu-f

vu d.

Epigo'ner (grek. epVgonoiy

senare födda), grekiska sagohjäl- I

tar, se Oidipussagan. -7- E.

kallas numera efterföljare och

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under 'A.
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efterbildare, mer 1. mindre osjälv-

ständiga, av större konstnärer,

skalder, vetenskapsmän etc.

Epigra'f (grek. epigrafe'), in-

skrift, tänkespråk. — E p i g r a -

f i' k, vetenskap, som sysslar med
tolkningen av forntida inskrifter.

— Epigra'fiker, inskrifts-

forskare. — Epigra'fi8k, till

epigrafiken hörande; på mynt
eller medalj den sida, som bär
inskrift och bild.

Epigra'm (grek. epi'gramma,
inskrift) kallades urspr. den
korta inskriptionen på en grav-

sten 1. en offergåva, men redan
under antiken övergick ordet att

betyda en vanl. i form av ett

distikon (se d. o.) avfattad dikt,

som strävar efter att kortfattat

och tillspetsat ge uttryck åt en
reflexion, ofta av satirisk art. —
Epigramma'tiker, förfat-

tare av E. — E p i g r a m m a'-

t i s k, kortfattad, fyndig och
slående.

Epigra'mmata figura'ta, lat.,

bildverser (se d. o.).

Epigy'n (av grek. epi', på,
och gyne', pistill), se Blomma.

Epi'k, berättande (episk)
diktning. — E' p i k e r, författa-

re av epos (se d. o.).

Epika'rmos, f. omkr. 540, d.

omkr. 450 f. Kr., grekisk komedi-
författare, levde och verkade på
Sicilien. E. skrev ett stort antal,

nu så när som på några fragment
förlorade komedier på dorisk dia-
lekt, vilka äro de äldsta av alla

grekiska komedier.

E'piker, se Epik.
Epikere'm (grek. epikei'rema)

,

se Slutledning.
Epikte'tos, f. omkr. 50 e. Kr.,

grekisk filosof, slav, senare fri-

given. Se Stoicismen.
Epikurei'smen, en efter den

grekiske filosofen E p i k u' r o s.

Epikuros. Grekisk marmorbyst.

f. 341, d. 270 f. Kr., uppkallad
filosofisk skola. Epikuros anslöt

sig i sin världsförklaring med
vissa modifikationer till Demo-
kritos' atomistik (se d. o.) och
i sin kunskapsteori till empiris-

men (se d. o.). I sin praktiska
filosofi röjer Epikuros frändskap
dels med Demokritos, dels med
kyrenaiska skolan; liksom denna
bestämmer han det högsta goda
såsom lust (grek. hedone'), dock
icke i betydelse enbart av ögon-
blickets njutning, utan väsent-

ligen i form av livslång frihet

från lidande och bekymmer,
ata/raxVa, och en därav betingad
sinnesro och andlig harmoni. Den
andliga lusten (resp. olusten) ger
han en långt större betydelse än
den kroppsliga. Han kräver själv-

behärskning inför livets lockelser

samt (till en viss grad liksom
stoicismen) strävan efter den
vises ideal. I Epikuros' trädgård
hade skolan sin medelpunkt, tills

den troligen på 300-t. e. Kr. ut-

slocknade. Av Epikuros' väldiga
produktion är endast föga beva-

rat. Av hans under sista årh. f.

Kr. levande anhängare greken

Ord, 8om ej ttterfinnag under £, torde lökas under 'Å..
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Filodemos ha några skrifter

funnits i Herculanum. I Rom re-

presenterades E. bl. a. av Hora-

tius och Lucretius. Den förre be-

tonade särskilt sorglösheten och
ögonblicksnjutningen, vilket se-

dermera blev det typiska för en
e p i k u r é. Denna term användes
även i klandrande bet. om måls-
män för krass njutningsfilosofi.

Epilepsi' (av grek. epilepsi'a,
anfall), fallandesot 1.

-sjuka, sjukdom, yttrande sig

i vanl. över nästan hela kroppen
utbredda krampanfall, oftast

förenade med medvetslöshet. E.

beror på sjukligt inflytande på 1.

abnormt ökad känslighet hos de
motoriska centra i hjärnbarken
samt uppträder under flera for-

mer. Symtom a' tisk E. beror

på rubbningar i inre sekretionen,

på utifrån tillförda gifter, ss.

alkohol (suparepilepsi) 1. bly,

eller på mekanisk retning av de
motoriska centra genom tumörer
1. lösbrutna benbitar (Jacksons
E.) ; denna senare form brukar
börja med egendomliga förkän-

ningar, icke medföra medvetslös-

het samt vara begränsad till vis-

sa muskelgrupper. De första fal-

len behandlas med krampstil-

lande medel och f. ö. alltefter

orsaken, det senare oftast opera-

tivt. — Epileptifo'rma
krampanfall bero i vissa

fall på tarmretning av parasiter

(hos nervösa barn) m. m. och be-

handlas alltefter orsaken. — G e -

n u i' n 1. i d i o p a' t i s k E. är

vanl. nedärvd från ascendenter

med anlag för nerv- och sinnes-

sjukdomar, stundom därjämte be-

häftade med E., alkoholism 1.

syfilis. Denna form av E. är enl.

svensk lag äktenskapshinder (se

d. o.). Det epileptiska anfallet

börjar vanl. med att den sjuke

faller medvetslös omkull, ofta

med ett skrik. Efter hastigt

övergående muskelstyvhet (tonisk

kramp) inträda ryckningar (klo-

nisk kramp) i muskulaturen.
Genom kramp i tuggmusklerna
sönderbites tungan och kring

munnen bildas blodigt skum.
Hudfärgen är starkt blå på grund
av kolsyreöverfyllnad i blodet,

orsakad av andningens avstan-

nande. Efter ett par minuter av-

löses anfallet av snarkande sömn.
Anfallen, som återkomma med
mellantider, som växla från da-

gar till år, medföra, tätt uppre-

pade, nedsättning i själsförmö-

genheterna, stundom stegrad till

sinnesslöhet. Lindrigaste formen,

petit mal, består i helt korta an-

fall av sinnesfrånvaro; epilepsi'

a

noctu'rna kallas endast under
sömnen påkommande anfall; epi-

leptiska ekvivale'nter kallas, i st.

f. anfall uppträdande, våldsamma
1. osedliga handlingar i medvets-

löst tillstånd. — Behandlingen
består i skonande av själ och

kropp, god hygien och stora doser

bromsalter (6—8 gr. dagligen)

(se även ovan). Vid alla anfall

måste den sjuke hindras att sön-

derbita tungan genom att ett trä-

föremål 1. en mångdubbelt vikt

handduk instickes mellan tänder-

na. Att uppbryta de krampaktigt
knutna händerna är meningslöst.
— Epile'ptiker, person, li-

dande av E. — E p i 1 e' p t i s k,

som har avseende på E.

Epilo'bium, växtsläkte (fam.

Oenothera'ceae), av vilket flera

arter finnas i Sverige. E. angusti-

fo'lium, mjölke 1. kropp, är

en högväxt ört med rödvioletta

blommor i lång klase; de torkade

bladen användas som tesurrogat.

Andra arter kallas d u n t r a v.

Epilo'g (grek. epVlogos), slut-

ord till ett diktverk, särskilt ett,

drama. Det grekiska dramats E.

Ord, som ej äierfinnas under E, torde sökas under Ä.
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är en sammanfattning av styckets

huvudtankar. Även i senare dra-

matik förekommer E., bl. a. hos
Shakspere. Jfr Prolog.
Epime'dium, växtsläkte (fam.

Berherida'ceae)y omfattande örter

med vackra, tidiga blommor, av
vilka ett par arter odlas som
prydnadsväxter.

Épinal [epina'll], huvudstad
i dep. Vosges, ö. Frankrike, vid

Moselle. Bomullsindustri. E. är

mycket starkt befäst. 28,000 inv.

d'Épinay [depinä'], Louise
Florence, f. Tardieu
d'E sel a velies, f. 1726, d.

1783, markisinna, fransk litterär

dam. Vid sitt slott Chevrette i

Montmorencydalen nära Paris in-

rättade hon ett eremitage (se d.

o.) åt Rousseau. Till hennes vän-

krets hörde även F. M. Grimm,
Diderot och Voltaire. Hennes brev

och memoarer ge livfulla skild-

ringar ur samtidens liv.

Épinglé [epäggle'] (av fr.

épingle, knappnål), en till kläd-

ningstyg använd, ripsartad, en-

Epilobium angustifolium.

Louise riorence d'Épinay. Målning av
J. B. Liotard.

färgad vävnad med smala, upp-
höjda tvärränder. Väves av sil-

kes- 1. kamullsvarp med inslag

av kamgarn.
Epipa'ctis, se Knip pr o t.

Epiphy'llum, släkte av kaktus-

växter. E. trunca'tum, den enda
arten, härstammar från Brasilien

och odlas ss. krukväxt. Stammar-
na äro platta och sammansatta
av bladlika leder. I stamspetsar-
na utvecklas, vanl. vid jultiden

(därav namnet "julkaktéer"), de
vackra röda, violetta 1. vita blom-
morna.

Epipo'gum, se Skogsfru.
Epiro'ter, invånare i Epirus.

Epi'rus (grek. Epé,'ros), forn-

grekiskt berglandskap på Balkan-
halvön, omfattande nuv. n.v.

Grekland och sydligaste Alba-
nien. Landet befolkades urspr.

av illyriska stammar, senare
inträngde grekerna småningom
från kusten. Först på 300-t. f.

Kr. räknades E. till Grekland,
vann under konung Pyrros en
kortvarig berömmelse och eröv-

rades av romarna 168 f. Kjt. —
Det moderna E. befolkas av gre-

ker och albaner, livnärande sig av
boskapsskötsel och åkerbruk. På

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä,
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den nordligaste grekiska delen

gör Albanien anspråk.

Epi'scopus, lat., 1. epi' sko-
pos, grek., "tillsyningsman",

biskop (se d. o.). — E. in
pa'rtibu8 infide'lium,
"biskop över otrognas lands-

ändar"; katolsk titulärbiskop.

E'pisk, se Epik.
Episkopalfsm (av grek. epi'-

skopos, biskop) betecknar inom
den romerska kyrkan den teori,

enl. vilken den högsta kyrkliga
myndigheten tillkommer de till

koncilium församlade biskoparna,
i motsats till papali'sm (av
lat. pa'pa, påve), enl. vilken sam-
ma myndighet tillhör den ro-

merske biskopen ensam. E., som
gentemot Roms höghetsanspråk
gjorts gällande redan i gamla
tidens kyrka, hävdades ånyo bl. a.

av de s. k. reformatoriska kyrko-
mötena mot medeltidens slut och
hyllades därefter särskilt i

Frankrike. I våra dagar har
papalismen genom de av Vatikan-
konciliet 1870 proklamerade dog-

merna om påvens universalepi-

skopat och ofelbarhet i trosfrågor

officiellt avgått med segern. —
Inom Tysklands evangeliska

kyrka förstås med E. den teori,

enligt vilken biskoparnas makt
vid reformationen övergått till

landsfurstarna. — Episko-
pa'lkyrkan, se England
sp. 1074 och Nord-Amer i k as
förenta stater. — Epi-
sk o p a' t, biskopsdöme, biskop-

ligt ämbete.

Episo'd (grek. epeiso'dion),

den mellan körerna inskjutna

dialogen i det grekiska dramat;
i modernt språkbruk en i ett

dramatiskt eller episkt diktverk

ingående handling, som bildar ett

helt för sig; en obetydlig hän-

delse i verkligheten. — E p i s o'-

disk, inskjuten; avvikande från
grundinnehållet ; tillfällig.

Epi'stel (lat. epVstola), brev;
i N. T. brev från apostlarna till

församlingar och enskilda; ut-

drag därur för gudstjänsterna,
"dagens epistel". — Litterära E.,

vanligen på hexameter eller alex-

andriner, ofta av didaktiskt inne-

håll, förekommo såväl under an-

tiken (Horatius, Ovidius) som
under fransk-klassicismen (Vol-

taire m. fl.). I skämtsam bemär-
kelse användes ordet av Bellman
("Fredmans epistlar") samt K.
F. Dahlgren ("Mollbergs epist-

lar"). Jfr Brev.
Epfstolae obscuro'rum viro'-

rum, lat., "oberömda mäns brev".

I en strid mellan Reuchlin
och dominikanerna angående en
till kejsaren framställd anhållan,

att alla judiska skrifter utom
G. T. skulle brännas, utgav den
förre en samling brev från be-

römda män {Epistolae claro'rum

viro'rum), utgörande stöd för

hans åsikter och försvar för ju-

darna. I föregivet oppositions-

syfte utgåvos (1514, 2:a delen

1517) E., en serie brev från i de

flesta fall fingerade personer, som
emellertid är blodig ironi över

munkväsen och skolastik. Domi-
nikanerna, som först trodde, att

E. var ett försvar för dem, sökte;

sedan de övertygats om motsat-

sen, förgäves få boken förbjuden.

Författare tiU Ers första del och

upphovsman till det hela anses

ha varit Crotus Rubia'nus,
till andra delen Ulrich v.

H u 1 1 e n.

Epistro'pheus (av grek. epi\

på, och strejein, vrida), namn på
andra halskotan. Jfr Atlas.

Episty'1 (grek. episty'lion, av

epi', på, och sty'los, kolonn), det-

samma som arkitrav (se d. o.).

Epita'fios (av grek. epi', vid,

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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och ta'fos, grav), minnestal, som
bos grekerna höllos vid fallna

krigares gravar på statens för-

anstaltande.

Epita'fium (lat. epita'phium,

av grek. epi, vid, och ta'fos, grav;

sv. plur. epitaf ier), en i kyrkan
uppsatt minnestavla över en av-

liden. Under storhetstiden var det

vanligt i Sverige att efter begrav-

ningen av adliga personer hänga
upp på kyrkoväggen deras i be-

gravningsprocessionen burna va-

pensköldar. Ungefär samtidigt

uppkom seden att som ersättning

för vapen åt avlidna ofrälse per-

soner, särskilt präster, uppsätta

fasta minnestavlor. Även när det

gällde adliga personer, utträngde

dessa småningom begravnings-

vapnen. E. gjordes vanligen av

trä 1. sten, erhöllo en arkitekto-

Sturarnas epitafium i Uppsala dom-
kyrka. Av Heinrich Wilhelm. Omkr.

1660.

Epitelvävnad. Schematisk bild av olika

typer epitel, genomskurna vinkelrätt
mot den fria ytan (den övre å bilder-

na), a enkelt skivepitel, b enkelt ku-
biskt epitel (4:e och 5:e cellerna fr. v.

med kutikula, 6:e—9:e med borst),
c enkelt cylinderepitel (de 3 mittersta
cellerna med kutikula, de t. h. med
flimmerhår), d flerskiktat flimmerepi-
tel, e flerskiktat skivepitel, f flerskik-

tat cylinderepitel.

nisk uppbyggnad och försågos
med skulpterad och målad ut-

smyckning, porträtt av den av-
lidne och hans familj o. d., samt
en minnesskrift.

EpitaIa'mion (grek., av epi',

vid, och ta'lamos, brudgemai:),
växelsång 1. kör av ynglingar och
jungfrur utanför brudgemaket;
bröllopskväde. Jfr Bröllop sp.

715.

Epite'lvävnad 1. epite'l (av
grek. epi', på, och tele', bröst-

vårta), urspr. namn på bröstvår-

tans betäckning, sedermera ut-

sträckt till den cellvävnad, som
bekläder flertalet av djur- och
människokroppens såväl yttre

som inre fria ytor. E., som bil-

dats av mellersta groddbladet (se

Fosterutveckling), d. v. s.

E. i blod- och lymfkärl samt de
stora kroppshålorna, kallas e n -

d o t e' 1; E. på kroppens yttre yta
kallas e p i d e' r m i 8 (

jfr H u d)

.

E. består av tätt intill varandra
liggande celler, saknar med få

undantag blodkärl men kan äga
fina nervförgreningar. Efter cel-

Ord, som ej återfinnas imder E, torde sökas under
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lernas form skiljes mellan s k i v -

1. plattepitel, kubiskt
e p i t e 1 samt cylinderepi-
t e 1, mellan vilka övergångar
dock finnas j efter anordningen i

ett 1, flera lager särskiljas e n -

k el t och (fler-) skiktat
e p i t e 1. Cellernas fria ytor kun-
na vara försedda med en skyddan-
de k u t i' k u 1 a 1. med flimmer-
hår (se d. o.), f limmerepitel.
E:s uppgift är att skydda under-
liggande vävnader, stundom att

avsöndra exkret 1. sekret (k ö r -

telepitel, se Körtlar),
upptaga ämnen utifrån 1., ss. i

sinnesorganen, att mottaga sin-

nesintryck (sinnesepitel).
E. kan undergå förhorning (hud,

hår, naglar), förkalkning (tän-

der) 1. bemängas med pigment
(hår, huden hos färgade män-
niskoraser). Ex. på förekomsten
av några allmänna slag av E.

äro: enkelt skivepitel i blod- och
lymfkärl, de stora kroppshålor-
na ; enkelt kubiskt epitel i många
körtlar; enkelt cylinderepitel i

tarmkanal, många körtlar; fler-

skiktat skivepitel på kroppens
yta; flimmerepitel i luftrören. E.

är den ursprungligaste cellvävna-

den. Vissa lågt stående djur och

på blastulastadiet alla djur bestå

av E.

Epite't (grek. epVteton), i

grammatiken detsamma som fast

apposition (se d. c), d. v. s. ett

biord, som utan paus ansluter sig

till ett huvudord för att ange en
egenskap hos detta. I logiken

skiljer man mellan "nödvändiga"
och "prydande" E. I klassisk

episk diktning förekomma "stå-

ende" E., t. ex. "den uggleögda"

Åtena {glauko'pis Ate'ne) i de

homeriska dikterna.

Epitome', grek., förkortning;

sammandrag av ett arbete. Under
senklassisk tid gjordes flera för

forskningen värdefulla epitoméer
av nu förlorade arbeten.

Epitri't (grek. epVtritos), en
versfot, bestående av en kort och
tre långa stavelser.

Epizo'isk (av grek. epi', på,
och zo'on, djur) , se Växter-
nas spridning.

Epizooti' (av grek. epi', på,
och zo'on, djur) kallas varje far-

sotartad djursjukdom, som orsa-

kas av specifikt smittämne men
är oberoende av lokala förhållan-

den. Som E. kunna uppträda bo-

skapspest, elakartad lungsjuka,
mjältbrand, kvarka, koppor, ra-

bies, rots, rödsjuka, hönskolera
m. fl. Jfr Enzooti.

Epo'd (grek. epodo's, efter-

sång), slutstrofen i grekiska kör-

sånger; omkväde; lyrisk dikt

med omväxlande korta och långa
versrader (Horatius).

Epo'k (fr. époque, av grek.

epoke', vilopunkt). 1. Klronolo-

gisk hållpunkt; tidevarv, period.
— 2. Astr. Se Element. — 3.

Geol. Se Geokronologi.
Épopé, fr., epos (se d. o.).

E'pos (grek., berättelse), dikt-

verk, som i berättande form
framställer en serie tilldragelser

i förfluten tid, sammanhållna ge-

nom personernas och handlingens

enhet. Inom den episka diktning-

en kunna urskiljas en mängd
olika arter, skilda åt genom äm-
nets beskaffenhet, behandlingen

o. s. v. (h i s t o r i s k t, r o m a n-

tiskt, didaktiskt E.);

dessutom omfattar den, tagen i

sin vidsträcktaste bemärkelse, en

mängd smärre diktarter, ss. idyl-

len, fabeln, legenden o. s. v. Till

epikens område hör även den mo-
derna tidens rikast utvecklade

litterära genre, romanen och no-

vellen. — Episk diktning upp-
träder i regel hos de flesta folk

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas iinder Ä.
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redan på ett mycket tidigt sta-

dium, om också de nationella E.,

vi nimiera känna, fått sin defini-

tiva form först under senare och

mera utvecklade kulturperioder.

— Bland de utomeuropeiska lit-

teraturerna äger särskilt den in-

diska en omfångsrik episk dikt-

ning, sammanfattad i de bägge
väldiga, under olika tider till-

komna diktcyklarna Mahdhha-
rata och Ramayana, i vilka

historiska, mytologiska och reli-

giösa beståndsdelar blandats.

Även den senare, till Krisjna-

kulten knutna indiska religions-

utvecklingen har framkallat tal-

rika episka dikter. Persien fick

sitt nationalepos omkr. år 1000

genom Firdausi, vilkens stora

dikt Sjahname (Konungabo-
ken) skildrar Persiens historia

med en rikedom av inlagda my-
tiska och fantastiska episoder. I

den äldre hebreiska litteraturen

torde även ha förekommit -episka

dikter [t. ex. Boken om Herrens
(Jahves) krig, cit. i 4 Mos. 21:

14], som nu blott äro kända i

fragment. — Sin högsta utveck-

ling nådde den folkliga episka

diktningen på grekiskt område
med de bägge dikter, Iliaden och

Odyssén, som knutits till skal-

den Homeros' namn (trol. från

800- och 700-t. f. Kr.). I anslut-

ning till de homeriska dikterna

skrevos under hellenistisk tid ett

betydande antal E. av växlande

värde (t. ex. A p o 1 1 o n i o s'

från Rodos Argonautika) .

Den romerska epiken är lika-

ledes påverkad av Homeros. Dess

främsta verk är Vergilius*
Aeneiden, en dikt om den tro-

janske hjälten Aeneas' irrfärder,

buren av djup och allvarlig reli-

giöst-patriotisk tendens ; både
genom sin form och sitt innehåll

har denna dikt fått stor betydelse

för den europeiska epikens ut-

veckling. — Inom medeltidslitte-

raturen är epiken rikt företrädd.

Ryktbara E. äro t. ex. Chanson
de Roland (Rolandssången, se d.

o.) från omkr. 1100, som skildrar

Karl den stores härtåg till Spa-
nien och är den mest berömda av
de franska hjältedikterna (se

Chanson de geste), samt
Nihelungenlied, en från omkr. år

1200 stammande sammanfattning
av sagorna om Siegfried, Bryn-
hild och Etzel. Omkr. år 1200
uppstår den s. k. höviska epiken,

vilken återspeglar den samtida
kulturens chevalereska och ro-

mantiska ideal (se Bretonska
romanerna). Bland dess repre-

sentanter märkas Hartmann
v. Aue {Der arme Heinrich),

Gottfried v. Strassburg
[Tristan und Isoide) och W o 1 f -

ram v. Eschenbach {Pa/rzi-

val). Under den senare medelti-

den utvecklas dels ett satiriskt-

didaktiskt epos {Roman de la

rose av G ui 11 aume de L or ris
och Jean de Meung), dels

ett omfattande djurepos {Roman
de Renart; den viktigaste versio-

nen författad av en flamsk dik-

tare vid namn W i 1 1 e m omkr.
1250, omarbetad och utvidgad på
1300-t.). — I och med renässan-

sens genombrott börjar det klas-

siska E. att uppställas som norm
för all episk diktning överhuvud-
taget. Under anslutning till Ver-

gilius dikta Trissino {Ulta-

lia liberata da' goti), Ron-
sard {La Franciade) m. fl. Ro-

mantiska drag framträda hos

Ar i o st o {Orlando furioso) ocn

T a s s o {Gerusalemme liJ)erata) .

16- och 1700-t:8 E. är övervägan-

de historiskt-didaktiskt, ofta med
allegoriskt inslag (Voltaires
La Henriade; på svenskt område
D a 11 n s Den Swänska Friheten,

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas iinder Ä.,
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Gyllenborgs Tåget öfver
Balt). Återknytande till antika
mönster skrev Goethe sitt idyl-

liska epos Hermann und Dorothea
och påbörjade sin Achilleis

(aldrig fullbordad). Av romanti-
kens episka diktare är Byron
den märkligaste {Childe Harold's
pilgrimage, Mazeppa, Don Juan
m. fl.). På nordiskt område skre-

vos under 1800-t. episka dikter

av Runeberg {Elgskyttarne,

påverkad av Goethe; Kung Fja-
lar, i anslutning till Ossiandik-
ternas sagokrets) , Paludan-
M ii 11 er (den stora satiriska

versromanen Adam Eomo) m. fl.

Bland senare tiders episka dik-

tare kunna nämnas provensalaren
Mistral [Miréio) och schwei-

zaren Spitteler {Olympischer
Fruhling). — En särskild art av
epik är det komiska E. ; före-

trätt redan under antiken, ut-

vecklas det först i nyare tid. Dy-
lika E. ha skrivits av Boileau
(Le lutrin), Pope {The rape of
the lock), H o 1 b e r g {Peder
Paars) m. fl. Inom den svenska
litteraturen må nämnas Olof
R u d b e c k den yngstes Borås-

iaden och den från romantikernas
Stockholmskrets utgångna litte-

ratursatiren Markalls sömnlösa
nätter (se d. o.).

Epsom [e'pps8m], stad i Sur-

rey, s.ö. England, 25 km. från

London. 19,000 inv. Se Derby.
E pur si muove [e por si

moå've], ital., "och dock rör hon
sig". Dessa ord lär Galilei ha
tillagt för sig själv, sedan han
1633 genom tortyr tvingats av-

svärja Copernicus' lära om jor-

dens rörelse.

Epworthförbundet [e'ppo9th-],

ett efter John Wesleys födelseort

Epworth uppkallat förbund av
ungdomsföreningar inom biskop-

liga metodistkyrkan, stiftat i

Cleveland, Ohio, 1889. I Sverige
ha (från 1892) en rad dylika för-

eningar anslutit sig till E.

Epy'llion (sv. plur. epy'l-
lier), grek., diminutiv av epos
(se d. o.), liten sång; kortare
diktverk av berättande innehåll.

Epåle'tt (fr. épaulette, av
épaule, axel), uniformspersedel,
buren vanligen å båda axlar av
livplagg. Urspr. en smal axel-

klaff med fransar, blev E. — med
1. utan fransar, i allm. av metall
— under 1800-t. en särskild grad-
beteckning för officerare.

Equise'tum, se F r ä k e n -

växter.

E'quites (lat., plur. av e'ques,

ryttare) , riddarna, benämn-
des en romersk samhällsklass,

urspr. bestående av 18 centu-

rior (se d. o.), som gjorde sin

krigstjänst till häst. Omkr. 400
f. Kr. började E. utökas med be-

soldade ryttare med egna hästar,

varigenom antalet småningom
mångdubblades. E. räknades till

patricierna men stodo under
senatorsklassen i rang. Genom
sin obegränsade rätt att driva

handel blevo de romerska rikets

storfinansiärer. 122 f. Kr. fingo

de tillträde till domarämbetet
och sedermera till flera höga äm-
beten.

Equity [e'kkoiti], eng., "billig-

het". I den romerska rätten gjor-

des åtskillnad på den stränga,

oböjliga rätten {jus stri'ctum)

och en billighetsrätt {ae'quitas),

lämpande sig efter de konkreta
omständigheterna vid varje sär-

skilt rättsfall. En liknande bil-

lighetsrätt, E., uppkom även i

England på 1200-t. och utbilda-

des vid sidan av common law (se

d. o. och Storbritannien,
Rättsväsen) .

E'quus, se H ä s t d j u r.
'

Ord, tom ej &terfiiiiiag under E, torde sökas under Ji,
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Er, kemiskt tecken för en atom
erbium.

E'ra (lat. ae'ra, tidevarv), se

Geokronologi.
E'ranos, grek. 1. I forntidens

Grekland en måltid, vartill varje

deltagare lämnade bidrag; sam-
manslutning för sällskapsliv och
inbördes hjälp. — 2. Svensk tid-

skrift för klassisk filologi, sedan
1896 utg. av Vilh. Lundström.

Era'nthis, se Vinternarr.
Érard [era'r] , Sébastien,

f. 1752, d. 1831, fransk instru-

mentmakare, öppnade 1785 i

Paris en berömd pianofabrik och

uppfann 1823 repetitionsmekani-

ken (se Piano).

Era'smus, Desider iu s (E.

av Rotterdam, E. Rotter-
da'mus), f. trol. 1466, d. 1536,

humanismens främste målsman,
hette urspr. Geert Geertz.
Efter några (enligt hans egen ut-

sago ^'förlorade") års klosterliv

kom han till Paris universitet

och vistades sedan någon tid i

England, där hans intresse väck-

tes för humanismen. 1506—09

företog han en resa i Italien och

trädde i beröring med kyrkans
främsta män. Han vann snart an-

seende som en av sin tids yp-
persta lärda, tillbragte flera år

på resor genom Europa, över-

allt mött med vördnad och he-

dersbetygelser, samt bosatte sig

1521 i Basel. Ur Ers rika pro-

duktion må nämnas ColWquia
familia'ria 1518 (Förtroliga sam-
tal, i urval, 1915), där han i dia-

logform gisslar sin tids svag-

heter, kyrkan, kriget och de

mänskliga dårskaperna. — E.

kunde icke stå utanför de stora
religiösa strider, som uppfyllde

hans samtid. Genom ett par
smärre skrifter och framför allt

genom sin med textkritisk kom-
mentar och latinsk översättning

Erasmus av Rotterdam. MÄlnlng ar
Hans Holbein d. y.

försedda uppl. av N. T. på gre-
kiska (1516) banade han vägen
till kyrklig reformation. Men
med sin starka individualism
förstod han icke Luthers demo-
kratiska religiositet. Religionen

var för E. de lärdas sak, och han
ansåg, att de djupare lagren icke

skulle dragas in i en fejd, som
för honom ytterst var en det

odlade förnuftets angelägenhet.

Därigenom drevs han över till

reaktionen och skrev 1524 i dess

tjänst De IVbero arhVtrio, som
Luther emellertid icke lämnade
obesvarad. Helt förmådde han
dock icke överge sin ungdoms
friare uppfattning utan under-

kastade ännu året före sin död
kyrkan en besk kritik i Eccle-

sia'stes.

Era'stofiF, Edith, f. 1887,
skådespelerska, gift 1922 med
Victor Sjöström. E. debuterade
1904 i sin födelsestad Helsing-

fors, kom 1914 till Sthlm, där
hon varit engagerad vid Intima
teatern 1914—20, vid Svenska
teatern 1920—23. E. har i skif-

Ord, som ej återfiima» under £, torde sökai under H,
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tände uppgifter visat prov pä
starkt och ursprungligt scentem-

perament.

E'rato, en av muserna (se d. o.)

.

Erato'stenes, f. omkr. 275, d.

omkr. 195 f. Kr., grekisk natur-

vetenskapsman och matematiker;
föreståndare för biblioteket i

Alexandria. E. bestämde eklipti-

kans lutning och är den förste,

som sökt beräkna jordens omkrets.

Erb, Wilhelm Heinrich,
f. 1840, d. 1921, tysk läkare, prof.

i Heidelberg 1869—80 och 1883

—1907, i Leipzig 1880—83, fram-

stående forskare på nervsjuk-

domarnas område.

E'rbium, se Sällsynta
jordmetaller.

de Ercilla y Zuriiga [ärthi'lja

i tho'njiga], Alonso, f. 1533,

d. 1594, spansk skald, författare

till ett historiskt epos, UArau-
cana (1569—90), som på ottave
rime besjunger araukanernas
bragder i chilenska kriget, vari

E. själv deltog på spansk sida.

Erckma'nn-Chatrian [sja-

tria'r)], fransk författarfirma,

bestående av Émile Erck-
mann, f. 1822, d. 1899, och
Alexandre Chatrian^ f.

1826, d. 1890, vilka tillsammans
skrevo en lång rad historiska ro-

maner från revolutionen och Na-
poleonstiden samt folklivsskild-

ringar från Elsass.

Erdington [8'dingt9n], nordlig
förstad till Birmingham. 29,000
inv.

Erdmann. 1. Axel Joakim
E., f. 1814, d. 1869, geolog. E.

blev 1858 chef för det då startade
ämbetsverket Sveriges geologiska
undersökning, som han helt orga-
niserade. Den plan, E. härvid
upPSiorde för landets geologiska
kartläggning, följes ännu i sina
huvuddrag. Bland Ers vetenskap-
liga arbeten märkes Bidrag till

hännedomen om Sveriges Tcvar-

tära bildningar. — 2. Edvard
E., f. 1840, d. 1923, den föregts

son, statsgeolog, tjänsteman vid

Sveriges geologiska undersök-
ning 1861—1910. Utom ett stort

antal geologiska kartblad har
E. utgivit flera värdefulla ar-

beten om Sveriges stenkolsfö-

rande bildningar och den svenska
stenkolsindustrin. — 3. A x e 1 E.,

f. 1843, den föregrs broder, e. o.

prof. i nyeuropeisk lingvistik

1892, prof. i engelska 1904—09 i

Uppsala; har kraftigt bidragit

till utvecklingen av universitets-

studierna i engelska. — 4. N i 1 s

E., f. 1860, skriftställare, littera-

turkritiker i Nya Dagligt Alle-

handa; har utgivit populärt håll-

na skaldebiografier, bl. a. över

Moliére, Blanche, Bellman och

Strindberg, samt kulturhistoriska

arbeten. — 5. Axel E., f. 1873,

son till E. 2, målare, föreståndare

för Göteborgs museums målar-
skola 1910—16. E., vars konst
står Konstnärsförbundets nära,

har främst målat Stockholms-
bilder.

E'rdmansdörflFer, Bern-
hard, f. 1833, d. 1901, tysk

historiker. I Deutsche Geschichte

1648—1740 bestred han med
framgång den äldre uppfattning-

en av kurfurst Fredrik Vilhelm-

som de nationella intressenas

medvetne målsman.

E'rebos, i grek. myt. en mörk-
rets gud, son av Kaos ; även un •

derjorden, där de avlidnas själar

vistas.

E'rebus, verksam vulkan i

Öst-Antarktis, belägen på ön E.

invid Victorialand. E. upptäcktes

av Eoss 1841. 4,054 m.

Erektei'on, se Akropolie
sp. 208 och Byggnadskonst
sp. 831.

Erektio'n (lat. ere'ctio, upp-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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resning). Med. Tillstånd, i vilket

vissa organ genom starkare blod-

fyllnad av sina vida blodkärl

svälla, antaga fastare konsistens

samt ändra form och läge. —
E r e k t i' 1, som kan ansvälla,

uppresa sig.

Eremi't, se Anakoreter.
Eremitage [eremita'sj] (fr.

ermitage), eremitboning. I 1700-

t : s trädgårdsanläggningar före-

kommo små lantliga hus, som
kallades E. (t. ex. Rousseaus E.

i Montmorency), vilken benäm-
ning även användes på lust- och

jaktslott, t. ex. Eremitagen
i Dyrehaven utanför Köpenhamn
(uppfört av de Thurah 1736). I

Petrograd är Eremitaget
namn på ett med Vinterpalatset

sammanhängande, av L. v. Klenze
1840—52 uppfört palats, som
innehåller stora konstsamlingar.

Eremi'tkräftor, PaguWidae,
en fam. i alla hav levande -kräft-

djur av gruppen Anomu'ra. Den
vanl. mjuka och asymmetriska
bakkroppen skyddas i regel ge-

nom att densamma instickes i ett

tomt snäckskal, som sedan föres

med av E. och som alltefter be-

hov utbytes mot ett större. Buk-
och de två båkersta paren gång-

fötter äro förkrympta och tjäna
till skalets fasthållande. Främsta

Eremitaget 1 Petrograd

Eupagurus bernhardus (uttagen nr
snäckskalet).

paret gångfötter har kraftiga
gripklor, av vilka den ena vanl.

är större och spärrar skalets öpp-
ning, då E. vid fara drar sig

in i detsamma. Bland E. före-

komma ex. på symbios (se d. o.).

Flera arter, bl. a. Eupagu'rus
bernha'rdus, träffas vid svenska
västkusten. Den på ostindiska

öar hemmahörande pung- 1.

rövarkräftan, BVrgus la'tro,

är en i jordhålor levande land-

form, som livnär sig av kokos-

nötter och endast tillbringar lek-

tiden i havet. En del av gälhålan
fungerar som lunga. Baklcroppen
är symmetrisk, ovantill hård, och
instickes ej i något skal. Av den-

samma erhålles en välsmakande
olja.

Erepsi'n, se Enzym.
Erethi'zon, se Trädpigg-

svin.
Ere'tria, forngrekisk stad

(nuv. Nea-Psara) på ön Eubea,
blev genom atensk kolonisation en
betydande handelsstad, förstördes

av perserna 490 f. Kr. men åter-

uppbyggdes snart. Lämningar av
en borg, en teater och flera tem-
pel äro bevarade. — I E. grun-
dade Menedemos sin filoso-

fiska skola, eretriska sko-
lan, en fortsättning på den
eliska (jfr Faidon).

Erfarenhet, se E m p i r i.

Erfurt [e'rfort], stad i prov.

Ord, som ej återfinnas upder £, ^9^49 sökas imder Ä.
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Sachsen, Preussen. E. är en av
Tysklands ålderdomligaste städer
med flera medeltida byggnader,
bl. a. de på en höjd belägna go-

tiska dom- och Severikyrkorna.
Vidare märkas det forna augus-
tinklostret, varest Luther vista-

des 1505—08, och universitetet,

som nedlades 1816. I senare tider

har E. blivit en industristad med
klädes-, sko- och maskinindustri.
I förstaden Ilversgehoven en salt-

gruva. Kring E. finnas mycket
stora trädgårdar med export av
trädgårdsprodukter. 130,000 inv.

— E., som sedan 700-t. tillhörde

ärkebiskopen av Mainz, var på
1400-t. en av Tysklands största

handelsstäder och var en tid an-

sluten till hanseförbundet. 1802

kom E. under Preussen. I E. un-

derhandlade 1808 Napoleon med
Alexander I av Ryssland vid den
av många furstar bevistade s. k.

Erfurtkongressen. Våren
1850 samlades här det s. k.

Erfurtparlamentet 1.

unionsparlamentet, med represen-

tanter för alla tyska stater, utom
Österrike, Bayern, Wiirttemberg.

Sachsen och Hannover. Detta
beslöt att antaga en ny tysk för-

fattning, som bl. a. skulle ge

Preussen den ledande ställningen

i Tyskland. Österrikes motstånd
omintetgjorde planen.

Erg [hårt g] (av grek. e'rgon,

arbete), enheten för arbete i det

absoluta måttsystemet; det ar-

bete, som uträttas, om en kropp,

på vilken en kraft av 1 dyn ver-

kar, förflyttas vägsträckan 1 cm.

i kraftens riktning.

E'rgo, lat., alltså, följaktligen.

Ergogra'f (av grek. e'rgon,

arbete, och grajein, skriva), se

Trötthet.
Ergoti'n (av fr. ergot, mjöl-

dryga), olika extrakt av mjöl-

dryga, framkallar sammandrag-

ning av livmodern och är därför
verksamt mot blödningar efter

förlossningen.

Ergoti'sm (av fr. ergot, mjöl-
dryga) , dragsjuka, Anto-
niuseld (jfr d. o.), förgift-

ningssjukdom, framkallad genom
förtärande av födoämnen, till-

redda av med mjöldryga förore-

nad råg. E., som förekom epide-

miskt i Sverige senast 1853,

synes numera vara i huvudsak
utrotad i alla kulturländer med
rationellt skött lantbruk. E. ka-

raktäriseras av bl. a. en egendom-
lig känsla, s. k. myrkrypning, i

händer och fötter, stundom över-

gående till okänslighet, samt
rubbningar i magens och tarmens
verksamhet. Konvulsiv E., som
medför långvariga, smärtsamma
krampanfall, orsakar ofta blind-

het, sinnessvaghet 1. ryggmärgs-
lidande 1. leder till döden. Vid
hra/ndig E. uppstår brand i hän-
der och fötter, varav följer, att

delar av dessa bortfalla; den
sjuke dör vanl. i allmän blodför-

giftning.

Erhve'rvspartiet, se Dan-
mark sp. 43.

Eri'ca, växtsläkte (fam.

Erica'ceae) , omfattande c:a 500

arter, varav de flesta äro ende-

miska i Kaplandet. En del äro

europeiska, däribland E. te'tra-

lix, klockljung, som före-

kommer vild på mossar i s. och

s.v. Sverige; den är en c:a 15

cm. hög, buskartad växt med
Ijusröda blommor i flocklik klase.

E. arWrea från Medelhavslän-

derna lämnar ett rödbrunt virke,

ljungträ 1. bruyéreträ,
allmänt använt till tobakspipor

på grund av att det har svårt att

fatta eld. Talrika arter odlas

gom prydnadsväxter.

Erica'ceae, se Ericales.

Ericales 1. B i c o' r n e a,

Ord, som ej äterfiimas imd^f E. torde fp^^i under ii.
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Erica tetralix (klockljung).

växtordning, tillhörande Sympe'-
talae. De flesta E. äro buskar 1.

fleråriga, ständigt gröna örter;

några äro klorofyllsaknande pa-
rasiter. Blommorna ha vanl. två
ståndarkransar, och ståndarknap-
pama äro ofta försedda med
två hornliknande bihang (därav
namnet Bicornes). Den största

av hithörande familjer är Erica'-

ceae, ljungväxter, vanl. låg-

växta buskar med läderartade
blad. Hit höra släktena Andro'-
meda^ Arctosta'pliylus, Callu'na,
Eri'ca, Rhodode'ndron, Yacci'-

nium m. fl. — Till E. hör bl. a.

även fam. Pirola'ceae.

Erich, Kafael Walde-
mar, f. 1879, finländsk politi-

ker, prof. i mellanfolklig rätt i

Helsingfors 1910. E. var under
världskriget en av den finländska

självständighetsrörelsens organi-
satörer och anförtroddes efter

självständighetsförklaringen 1917
en del diplomatiska uppdrag. E.

har varit en av Finlands repre-

sentanter i N. F:s församlingar.
Led. av riksdagen sedan 1919 och
ansluten till det finska samlings-
partiet. 1920—21 var E. stats-

minister.

Erichsen. 1. V i g il i u s E., f.

1722, d. 1782, dansk målare. E.

utförde särskilt historiemålning-

ar och porträtt. En tid verkade
han som hovmålare hos Katarina
II av Ryssland samt fick vid

sin återkomst till Köpenhamn en

motsvarande post vid danska ho-

vet, av vars medlemmar han
målat många porträtt. — 2.

Thor vald E., f. 1868, norsk
målare. Under påverkan av
fransk konst, främst Cézanne,
har E. utvecklat sig till en fin

och kultiverad färgkonstnär, vara

friskt och mjukt målade land-

skap haft stor betydelse för det

moderna norska måleriet.

Ericson, svensk adlig ätt, här-

stammande från gruvägaren Olof

Ericsson i Långbanshyttan,
Värml. 1., f. 1778, d. 1818, vars
son Nils (se E. 1) adlades 1854
med namnet E. och upphöjdes i

friherrligt stånd 1860. — I.

Nils E., f. 1802, d. 1870, frih.,

ingenjör, anställdes 1820 som ni-

vellör och stationschef under B.

v. Plåten vid byggandet av Göta
kanal. Efter att hava varit ledare

för en del smärre kanalbyggnads-
företag blev E. chef för Trollhätte

kanals ombyggnad (1837—44), ett

arbete, som icke blott blev fär-

digt i rätt tid utan även utfördes

till de beräknade kostnaderna.

Denna punktlighet förskaffade

E. stort förtroende hos såväl

allmänheten som statsmakterna,
vilka förut haft endast nedslåen-

de erfarenheter av kanalbyggna-
der. Trots att E. ej hade någon
erfarenhet av järnvägsbyggnader,
blev han 1854 ledare för de
nyss beslutade statsbanebyggna-

Ord, som ej &t«rfumag imd«r E, torde lökai nnder Jk,
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Nils Ericson. Samtida litografi.

derna, erhöll den mest vidsträckta

fullmakt och var praktiskt taget

allenarådande vid företaget till

1862, då han avgick, sedan hela

Västra stambanan och Södra
stambanan mellan Malmö och
Älmliult voro byggda. — 2.

Carl Wilhelm E., f. 1840,

den föregts son, frih., general-

löjtnant. E., som deltog i kri-

get i Mexiko 1863—64 och i

kriget 1866 på italienska sidan,

var 1903—06 inspektör för träng-

en. Led. av A. K. 1876—78, 1892
—93 och 1900—02, har E. gjort

sig bemärkt genom försvarspoli-

tiska inlägg i tal och skrift.

Ericson. 1. Hans E., f. 1868,

kommendör, chef för rederiaktie-

bolaget Svea sedan 1917. E. har
deltagit i ett flertal militära och
försvarspolitiska kommittéutred-

ningar, varit led. av F. K. 1912
—19 och sjöminister i Swartz'

ministär mars—okt. 1917. — 2.

Sigfrid E., f. 1879, arkitekt,

rektor för Slöjdföreningens skola

i Göteborg. E. har byggt den på
en bergshöjd belägna, i omgiv-

ningen utmärkt inkomponerade
Masthuggskyrkan i Göteborg
(se ill. till d. o.; 1910—12) samt
har jämte Arvid Bjerke varit hu-
vudarkitekt för Jubileumsutställ-
ningen i Göteborg 1923 och Göta-
platsen med Konstmuseet och
Konsthallen därstädes (1919—23,
se ill. till Göteborg).

Ericsson. 1. John E., f. 1803,

d. 1889, uppfinnare, broder till

frih. Nils Ericson (se d. o.). E.

anställdes vid unga år vid Göta
kanalbyggnad, inträdde 1821 som
fänrik vid Jämtlands fältjägar-

kår, där han 1827 avancerade till

kapten, men tog därefter avsked
för att ägna sig åt uppfinnar-
verksamhet. E. överflyttade till

England, där han blev delägare i

Braithwaites maskinverkstad,
tog nu patent på en tubångpanna,
vari draget framkallades med
fläkt, och apterade densamma till

lokomotivdrift. I okt. 1829 deltog

E. med ett sålunda konstruerat

lokomotiv, "The Novelty", i en
tävlan å järnvägen Liverpool

—

Manchester men tvangs av ma-
skinskada att utgå sista dagen.

Priset tillföll i stället den engel-

ske ingenjören G. Stephenson,

som tävlade med lokomotivet

"The Rocket". E : s ångpanna kom

John Ericsson. Samtida litografi

Ord, som ej litfrfinnas under E, torde sökas under £.
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senare till användning i den av
honom och Braithwaite konstrue-

rade ångsprutan. Av andra E:s
uppfinningar, gjorda i England,
märkas en ytkondensor, en varm-
luftsmaskin och propellern. Med
den senare utförde han lyckade
försök, men då han ej kunde vin-

na engelska amiralitetets intres-

se, överflyttade han 1839 till För.

Stat., där han 1848 blev naturali-

serad medborgare och kvarstan-
nade till sin död. 1843 installe-

rade E. propellern på ångfregat-

ten "Princeton", som vid tävling

visade sig vara snabbare än den
dittills bästa hjulångaren "Great
Western". Därmed slog propel-

lern igenom. De av E. uppfunna
varmluft- och sobnaskinerna, ha
senare visat sig ej vara av den
betydelse, man från början till-

mätte dem. Mest känd är E.

genom den av honom konstruera-
de pansarbåtstypen (se Moni-
tor), som från början mottogs
med misstro men som imder
nordamerikanska inbördeskriget

i en strid med sydstaternas pan-
sarfartyg "Merrimac" på Hamp-
tons redd 9 mars 1862 räddade
nordstaternas flotta. Även som
torpedkonstruktör verkade E. för

sjökrigsmaterielens utveckling.
— E., som under sin utlandsvis-
telse alltid hyst det varmaste in-

tresse för sitt fädernesland och
särskilt för dess sjöförsvar, fördes

efter sin död ombord på den ame-
rikanska pansarkryssaren Balti-

more till Sverige, där han be-

grovs i ett ståtligt mausoleum
å Filipstads kyrkogård. — 2.

Lars Magnus E., f. 1846,

industriman, startade 1876 en
mindre verkstad i Stockholm,
där han f. å. började tillverka

telefonapparater. E : s verkstad
utvecklades snart tiU ett av
Sveriges mest betydande industri-

företag och ombildades 1896 till

a. b. L. M. Ericsson & C: o,

vars verkst. direktör E. var till

1902. Bolaget, som 1918 sam-
manslogs med Stockholms All-

männa Telefon a. b. och 1922

även med Al lmänna Industri a. b.

H. T. Cedergren, har numera
namnet Al lmänna Telefon a. b.

L. M. Ericsson och äger dess-

utom dotterbolag i 11 städer in-

om och utom Europa. Se vidare

Telefon. — 3. Axel Emil
Mårten E., f. 1871, ämbets-
man, expeditionschef i ecklesia-

stikdepartementet 1914, kansli-

råd i justitiedepartementet 1918.

E„ har två gånger varit konsul-

tativt statsråd: mars—okt. 1917
och okt. 1920—okt. 1921.

Eri'cus OIa'i, d. 1486, historie-

skrivare, inskrevs 1447 vid Ro-
stocks universitet och blev 1459
kanik i Uppsala. 1466 förestån-

dare för katedralskolan, blev E.

vid Uppsala universitets instif-

tande 1477 lärare i teologi vid

detta. E. har på grund av sin

skildring av Sveriges historia,

Chro'nica re'gni Gotho'ruin, kal-

lats "den svenska historieskriv-

ningens fader". Verket omfattar
tiden från Kr. födelse till 1468.

Även om E. kritiklöst godtagit
uppgifter om Sveriges äldsta

historia, har arbetet stort histo-

riskt värde, särskilt för tiden
1452—68. Tendensen är nationell

och unionsfientlig; dock är E.

neutral i skildringen av striderna

mellan Karl Knutsson och ärke-

biskop Jöns Bengtsson Oxen-
stierna, på vilkas uppmaning
verket skrevs.

Eri'danus, floden E., stjärn-

bild på 8. hemisfären.

Eridu, se E a.

Erie [i'ri], stad i Pennsyl-
vania, För. Stat., på s. stranden
av Eriesjön. Gjuterier, järnverk,

Ord, som ej äterfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Erigeron acris (gråbinka).

maskin- och motorverkstäder,

ylle-, tobaks- och kemiska fabri-

ker. Stor handel med kol, järn

och spannmål. 93,000 inv.

Eriekanalen [i'ri-], en 1816

—

25 byggd och 1909—19 förbättrad

kanal från Buffalo vid Eriesjön

till Albany vid Hudsonfloden.
Genom Oswegokanalen står E. i

förbindelse med Ontariosjön.

E. har en längd av 494 km.; om
Hudsonflodens segelbara delar

medräknas, 720 km. E. kan befa-

ras av fartyg om högst 2,000 ton

och 3,6 m. djupgående. Under 4
—5 månader är sjöfarten stängd

av is.

Eriesjön [i'ri-], eng. Lake
Erie [lejk], stor nordamerikansk

sjö, belägen på gränsen mel-

lan Kanada och För. Stat. E. har
en längdutsträckning i v.s.v.-

ö.n.ö. av 405 km. och en största

bredd av 96 km. Areal 26,000

kvkm., största djup 99 m., höjd

ö. h. 175 m. E. mottager i v. ge-

nom Detroit River vattnet från

de ovanför belägna sjöarna övre

sjön, Michigan och Huron och

avbördas åt ö. genom Niagara
River, som på vägen till den 100

m. lägre liggande sjön Ontario

bildar Niagarafallet. Bortsett

från Detroit River mottar E. en-

dast obetydliga tillflöden. Strän-

derna äro i allmänhet låga och
sakna goda hamnar. Trafiken på
E. är mycket livlig; den ledes

från E. vidare mot Atlanten ge-

nom Wellandkanalen (längs Nia-

gara River) och Eriekanalen.

Eri'gena (eg. Eriugena),
Johannes Scotus, levde på
800-t., teolog och filosof, lärare

vid Karl den stores hovskola i

Paris. E. har till Västerlandet

förmedlat Dionysios Areopagitas

och nyplatonismens mystik och

spekulation (utvecklade framför

allt i det märkliga arbetet De
divisio'ne natu'rae, av kyrkan
fördömt 1225), vilka för den se-

nare medeltidsmystiken varit av
grundläggande betydelse.

Eri'geron, b i n k a, växtsläkte

(fam. Compo'sitae) av örter med
smala, ljusgredelina 1. vita strål-

blommor. E. a'cris, gråbinka,
i vårt land allmän, har små, tal-

rika blomkorgar, ordnade i klase.

E. grandifWrus bär ljusblå blom-

mor och odlas som prydnadsväxt.

Eri'gone, se Orestessagan.

Erik, svenska konungar. En-

ligt Johannes Magnus skulle E.

Väderhatt vara den sjätte

svenske konungen med detta

namn, varför Gustav I:s son

E. tog ordningsnumret XIV. Den
E., som omtalas i Ynglingatal

(se d. o.) med brodern ALrek

som samregent, är blott en sago-

konung. — 1. E. uppgives av Rim-

bert (se d. o.) ha varit konung i

Sverige före Ansgars första mis-

sionsresa (829). Efter sin död

säges han ha blivit föremål för

religiös dyrkan. — 2. E. V ä d e r-

hatt 1. Emundsson upp-

gives av Snorre ha regerat i

Sverige under 800-t :8 senare

hälft och ha legat i strid med

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Harald Hårtager om Värm-
land. Tillnamnet Väderhatt sä-

ges E. ha fått på grund av att

han på härfärder alltid fick med-
vind, då han riktade sin hatt i

önskad riktning. Ers historiska

existens har dock blivit bestridd.

— 3. E., enligt Adam av Bremen
en svensk konung vid 900-t:s

mitt, med sin broder Emund ss.

medregent, söner till en konung
Ring. — 4. E. S e g e r s ä 1 1, d.

omkr. 995, trol. den föreg:s bror-

son, den namnkunnigaste av vi-

kingatidens svenska konungar.
E. uppges först ha haft sin bro-

der Olof till samregent. Då Olofs

son Styrbjörn (Starke) efter fa-

derns död med dansk hjälp sökte

bemäktiga sig dennes del av ri-

ket, besegrades han av E. i slaget

vid Fyrisvallarna nära Uppsala
(omkr. 980). E. anföll sedan
Sven Tveskägg av Danmark och

bemäktigade sig dennes rike. Han
var först gift med Sigrid .Stör-

råda, som var moder till hans
son Olof Skötkonung men som
han försköt, sedan med en syster

till Boleslav I av Polen. — 5. E.

Å r s ä 1 1, en konung på 1000-t.,

vars existens betvivlats; möjligen

identisk med Kol, en son till

Erik den helige. Träskulptur i Roslags-
Bro kyrka. (Detalj.)

Svenska rikssigillet med Erik den heli-

ges bild. Från 1436.

Blot-Sven. Tillnamnet Ärsäll för-

klaras med att goda år skulle rått

under E:s styrelse. — 6. E. den
helige, d. 1160, son till en svensk
storman Jedvard och genom sitt

gifte med Inge d. yrs dotter Kri-

stina befryndad med Stenkilska

konungaätten. Trol. valdes E.

efter Sverkers mord (1156) till

konung. E. företog ett korståg
till Finland, under vilket han be-

mäktigade sig Åbotrakten. Under
åhörandet av en mässa i Tre-

faldighetskyrkan i östra Aros
(nuv. Uppsala) blev E. mördad av
den danske prinsen Magnus Hen-
riksson, som gjorde anspråk på
Sveriges tron. Inom kort blev E.

av folket dyrkad som helgon.

Hans ben förvarades i ett prakt-

fullt skrin (se Erik den he-
liges skrin) och buros år-

ligen över åkrarna för att ge god

årsväxt. Dagen för relikernas

överflyttande från Gamla Upp-
sala till Uppsala, 24 jan. (1273),

kallades i almanackan Erik

Tra/nsWtus (E. flyttad). E. blev

icke blott Sveriges national-

helgon utan under 1400-trs fri-

hetskrig även idealgestalten för

en svensk konung. Hans bild in-

Ord, som ej återfinnas imder E, torde sökas under Ä.
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sattes i Engelbrekts svenska riks-

sigill samt i Stockholms sigill

och vapen. Det svenska riksbane-

ret blev kallat S:t Eriksbaneret.

I kyrkorna uppställdes hans
bild, vanl. framställande honom
med rikets svärd och baner; äldst

är den vackra bilden i Roslags-

Bro kyrka, trol. av Étienne de

Bonneuil (se även ill. till d. o.) . De
gamla lagarna benämndes ofta

"S:t Eriks lag". På 1200-t. blevo

sägnerna om E. sammanfattade i

Erikslegenden ( Yi' ta ^ri'ci), vars

användbarhet som historisk källa

är omstridd. — 7. E. (X)

Knutsson, d. 1216, den före-

g:s sonson, son till Knut Erika-

son. E. gjorde jämte sina bröder

uppror mot konung Sverker (II)

Karlsson men besegrades 1205 vid

Älgarås. E. flydde då till Norge,

fick där hjälp och återvände till

Sverige. Troligen understödd av
jarlen Folke (se Folkunga-
ätten), fördrev E. Sverker.

Denne försökte tvenne gånger

med danska hjälptrupper åter-

erövra sitt rike men besegrades

av E. vid Kungslena (1208) och

Gestilren (1210), där han stu-

pade. — 8. E. (XI) Eriksson,
kallad E. Läspe och halte,
f. 1216, d. 1250, den föreg:s son,

den siste konungen av Erikska
ätten, efter Johan Sverkerssons

död 1222 konung. Landets sty-

relse anförtroddes först åt en

förmyndarstyrelse (rådet). En
av dennas medlemmar, E : s frände

Knut Hobngersson (Långe), lät

1229 utropa sig till konung, var-

för E. flydde till sin morbroder

Valdemar Sejr av Danmark.
Efter Knuts död 1234 återuppsatt

på tronen, sökte han sedan stöd

hos Folkungaätten, till vilken

hans mäktiga jarlar Ulv Fase och

Birger Magnusson hörde. Den se-

nare nedslog 1247 ett uppror av

Knut Långes söner. Under Era
regering organiserades kyrkan
(1248) genom mötet i Skänninge
(se d. o.) och fortsattes den
svenska utvidgningspolitiken mot
öster genom Birger Jarls tåg mot
ryssarna 1240 och mot tavasterna
1249. — 9. E. (XII) Magnua-
son, f. 1339, d. 1359, äldste son

till Magnus Eriksson, valdes 1344

till tronföljare. Uppeggad av de

missnöjda stormännen och her-

tig Albrekt av Mecklenburg, gjor-

de E. 1356 uppror mot fadern och

dennes gunstling Bengt Algotsson.

Striden bilades 1357 genom en

förlikning i Jönköping, enligt

vilken E. erhöll konungatitel

samt delar av s. och ö. Sverige.

Han bröt överenskommelsen s. å.

men erhöll genom en ny för-

likning nästan hela Svealand

och Norrland. Såväl E. som hans
gemål, Beatrix av Brandenburg,
föllo offer för pesten (digerdöden)

.

— 10. E. (XIII) av P o m m e r n,

f. 1382 (?), d. 1459, son av

en hertig av Pommern och en

systerdotter till drottning Mar-
gareta, som efter sin son Olofs

död (1387) utvalde E. till sin

efterträdare. E. blev också 1389

konung av Norge och 1396 vald

till Sveriges och Danmarks
konung. E. kröntes till de tre

nordiska rikenas konung på
unionsmötet i Kalmar 1397 och

blev 1406 förmäld med Filippa

av England men fick först efter

Margaretas död 1412 ensam rege-

ringsmakten. Redan dessförinnan

hade E. genom sina försök att

beröva de holsteinska grevarna

deras län Sönderjylland inveck-

lats i ett långvarigt och ruine-

rande krig (1410—32), som med-

förde hans fall. E. beskattade

hårt sina länder och införde Öre-

sundstullen (se d. o.). Då han

återerövrat nästan hela Sönder-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas iinder Ä,
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Jylland, erhöllo holsteinarna 1426

hjälp av hansestäderna, vilka

därefter blockerade Ers länder.

Missnöjet häröver stegrades i

Sverige och Norge genom att

E. på grund av kriget stän-

digt uppehöll sig i Danmark och

överlät sina övriga länders sty-

relse åt utländska fogdar. I Sve-

rige tog sig förbittringen över

fogdarnas förtryck och dyrtiden

uttryck i Engelbrekts (se d. o.)

nationella resning 1434. Genom
denna och genom den samtidigt

i Danmark och Norge uppväxande
oppositionen mot Ers politik \m-

dergrävdes hans ställning. I stil-

leståndet i Horsens 1432 måste E.

återlämna Sönderjylland till gre-

varna av Holstein, och utled på
svårigheterna att sammanhålla
sitt väldiga rike, slog han sig 1436

ned på Gottland. Sedan uppre-

pade försök att återknyta unio-

nen strandat på grund av Ers
löftesbrott, blev han 1439 för all-

tid avsatt som konung i de nor-

diska rikena. 1449 lämnade han
Gottland i danskarnas händer och

drog sig tillbaka till Pommern.
— 11. E. XIV, f. 1533, d. 1577,

konung av Sverige 1560—68,

son till Gustav I och dennes
första gemål, Katarina av Sach-

Eriks av Pommern unionssekret.

Erik XIV. Samtida målning.

sen-Lauenburg. Mångsidigt be-

gåvad, erhöll E. en god upp-
fostran i tidens anda, vilken dock
icke kunde undertrycka hans då-

liga anlag. 1557 erhöll E. av
fadern rikliga förläningar i Små-
land och residerade sedan på Kal-
mar slott. Redan vid denna tid

började E., som omgav sig med
utländska äventyrare, föra en
självständig politik och kom där-

för ofta i konflikt med fadern.

Bl. a. sökte han genom en gifter-

målsförbindelse med drottning
Elisabet av England höja dyna-
stins anseende och makt, men
detta och andra frieriförsök

blevo utan resultat. Av fadern
1560 utsedd till arvkonung, be-

steg E. s. å. tronen. Hans första

handling var att hävda arv-

konungadömets makt och rikets

enhet gentemot sina bröder, de

till hälften självständiga herti-

garna. På en riksdag i Arboga
1561 genomdrev E. med hjälp av
högadeln de s. k. Arboga artiklar,

varigenom hertigarnas makt va-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas imder Ä.
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sentligt inskränktes. Vid sin krö-

ning 1561 lät han upphöja de
förnämsta av högadeln till grevar
och friherrar samt tilldela dem
mindre förläningar. E. ökade
dock ej adelns makt utan bibe-

höll dess tunga rusttjänstskyl-

dighet. I den 1560 inrättade

"kungliga nämnden", en överdom-
stol, vars åklagare var E:s råd-

givare Göran Persson, fick

konungen ett lydigt redskap mot
misshagliga stormän. I Sveriges

utrikespolitik innebar E:s tron-

bestigning en ny epok genom Sve-

riges besittningstagande av Est-

land 1561, varigenom Sverige

invecklades i striderna om Tyska
ordens forna länder. Härigenora

kom han i konflikt med brodern

hertig Johan, som i förbund med
Polen sökte föra en självständig

politik i östersjöprovinserna.

1563 blev brytningen fullständig.

E. sände en här till Finland, lät

fängsla brodern och indrog hans

län till kronan. S. å. hade E.

genom sin östersjöpolitik samt
genom sitt inskridande mot den

danske konungen, för att denne

förde Sveriges "tre kronor" i sitt

vapen, råkat i krig med Dan-
mark (se Nordiska sjuårs-
kriget), och till Sveriges mot-
ståndare slöto sig även Liibeck

och Polen. Under kriget arbe-

tade E. energiskt på organise-

randet av Sveriges försvar till

lands och sjöss och på bry-

tandet av fiendens handelsbloc-

kad. Själv företog han upprepade
krigståg till Halland, vilka dock

ej medförde något resultat. På
grund av motgångarna i kriget

till lands växte E:s sjukliga

misstänksamhet mot sina imder-

ordnade, och särskilt hans hat

mot adeln underblåstes av den

nästan allsmäktige Göran Pers-

son. E:s misstanke, att den mäk-

tiga Stureätten skulle undan-
tränga Vasaätten på tronen, ledde

till de ohyggliga Sturemorden, då
han 1567 i ett anfall av van-
sinne lät mörda Svante, Nils och
Erik Sture m. fl. adelsmän. E.,

som efter morden en tid var fullt

sinnessjuk och nödgats överlämna
regeringen åt rådet, ingick sedan
förlikning med högadeln och sökte

försoning med hertigarna. Detta
omöjliggjordes likväl genom att

E. — för att skaffa sig legitima

arvingar — 1567 lät upphöja sin

lågbördiga älskarinna Karin
Månsdotter till rikets drottning.

I juli 1568 ingingo hertigarna

Johan och Karl en sammansvärj-
ning i Vadstena, och understödda

av adeln, tågade de mot Stock-

holm, som i sept. s. å. intogs. E.

avsattes och hölls sedan fången
j

på olika platser, bl. a. Gripsholm.
Upprepade försök att befria ho-

,

nom ledde till att Johan III 1575

förmådde rådet och några bisko-

par att tillåta, att E. i händelse

av uppror skulle avdagatagas, och

troligt är, att E : s död på örbyhus
1577 orsakats av gift.

Erik, svenska fwrsta/r. — 1. '..

E. Emundson härstammade :|

trol. på kvinnolinjen från Erik

Segersäll. Efter Stenkils död

omkr. 1066 sökte det hedniska

partiet uppsätta honom på tro-

nen. De kristna uppställde då

Stenkils äldste son Erik som
motkonung, och en tronstrid upp-

stod, varunder båda stupade. —
2. E., Stenkils son. Jfr E. 1. — 3.

E. B i r g e r s s o n, d. 1276, sonf

till Birger Jarl, imderstödde sin

äldre broder Magnus Ladulås it

dennes strid mot konung Valde-

mar. Efter Magnus' tronbestig-

ning (1275) upphöjdes E. till

hertig. — 4. E. M a g n u s s o n,J

f. omkr. 1282, d. 1318, son till

Magnus Ladulås, fick Söderman*;

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä,
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land och delar av Uppland som
hertigdöme, vilket han dock till-

trädde först 1302. Ehuru äre-

lysten och trolös, vann E. genom
tapperhet och höviskhet talrika

anhängare bland stormännen. E.

råkade snart (1304) jämte bro-

dern hertig Valdemar i konflikt

med konung Birger och dennes
mäktige marsk Tyrgils Knutsson,
som besatte E:8 hertigdöme.

I Kolsätersfördraget 1305 mäste
hertigarna avstå sina besitt-

ningar, vilka de dock återfingo,

sedan de 1306 i samförstånd
med Birger störtat marsken. S. å.

blev Birger på Håtuna fängslad

av sina bröder och 1308 tvingad

att till dem avstå större delen

av sitt rike. Birger flydde till

Danmark och återupptog med
Erik Menveds hjälp kampen mot
E., som även råkade i konflikt

med Håkan V av Norge, med vara
dotter Ingeborg han 1302 trolovat

sig. I freden i Hälsingborg '1310
lyckades E. dock hävda sin ställ-

ning och tillförsäkra sig ett väst-

svenskt hertigdöme, bestående av
Västergötland, Dal och Värm-
land, till vilket han kunde lägga
sitt danska län Nord-Halland och
sitt norska Kungahälla. Hans
makt ökades än mer, sedan hans
son med Ingeborg, Magnus
(Eriksson), 1316 utsetts till

Norges tronföljare. Vid ett besök
hos Birger i Nyköping blev E.

jämte Valdemar förrädiskt till-

fångatagen (1317) och omkom
f. å. i fängelset, trol. av hunger.
Den viktigaste källan till Ers
historia är Erikskrönikan. — 5.

E., f. 1889, d. 1918, hertig av

Västmanland, yngste son tiU

Gustav V.

Erik, danska konungar. '— 1.

E. 1. H a a r e k d. ä., d. 854, son

till konung Godfred, gjorde sig

med svensk hjälp 814 till konung

Hertig Erik Magnussons stora sigill.

(Jfr ill. till Folkungaätten.)

över en del av Danmark och

bemäktigade sig 827 hela riket.

Under E:s tid företogos flera vi-

kingatåg till Frisland och själv

ödelade han Hamburg 845. E. till-

lät Ansgar ånyo missionera i sitt

land och bygga en kyrka i Sles-

vig. — 2. E. Barn 1. Haarek
d. y., den förres son 1. sonson, d.

omkr. 870, efterträdde E. 1 854.

E. gynnade också Ansgar och är

den förste danske konung, som
inlett förbindelser med påven. —
3. E. Ejegod (E. den aUtid
gode), d. 1103, son till Sven
Estridsson, efterträdde brodern
Olof (Hunger) på tronen 1095. E.,

vars regering gynnades av goda
år, var tapper och folkkär. Han
bekämpade venderna och erövrade

Holstein, Vagrien och Riigen. På
ett möte i Kungahälla 1101 med-
lade E. fred mellan Inge d. ä.

av Sverige och Magnus Barfot
av Norge. Varmt religiöst intres-

serad, utverkade han av påven sin

broder Knuts (den helige) kano-
nisering och arbetade på upprät-
tandet av ett nordiskt ärke-

biskopssäte i Lund. E. avled på
en pilgrimsfärd till Palestina. —
4. E. E' m u n e ("den minnes-

värde"), den förres oäkta »on, d.

1137, sökte efter sin halvbroders,

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas under Ä.
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hertig Knut Lavards, mord (1131)
bemäktiga sig tronen. Efter ett

treårigt inbördeskrig lyckades E.

1134 vid Fotevik i s.v. Skåne tack
vare sitt utmärkta rytteri be-

segra sina motståndare, farbro-

dern konung Nils och dennes son
Magnus. Sedan E. låtit mörda
övriga tronpretendenter, blev han
konung Över hela Danmark. All-

mänt hatad, mördades E. på ett

ting av en bonde. — 5. E.

Lamml. den spake, d. 1146,

den förres systerson, deltog på
dennes sida i slaget vid Fotevik
och blev efter hans mord 1137
erkänd som konimg. E. kämpade
länge mot tronkrävaren Olof, Ha-
rald Kesjas son. — 6. E. Plog-
penning, f. 1216, d. 1250,

son till Valdemar II Sejr, blev

1241 konung. Han låg i ständiga
strider med sina bröder, särskilt

med hertig Abel av SönderJyl-
land. E. lyckades kuva motstån-
det 1248 men blev sedan förrä-

diskt mördad av Abel. Efter sin

död fick han helgonrykte. Till-

namnet "Plogpenning" erhöll

han, emedan han pålade en
skatt på var plog i riket. — 7.

E. Klipp ing, f. omkr. 1249,

d. 1286, son till Kristofer I,

blev 1259 dennes efterträdare.

E:s moder, Margareta, som över-

tog regeringen, sökte förgäves

försona sig med Kristofers fien-

der, särskilt ärkebiskop Jakob
Erlandsson (se denne). Vid ett

slag på Loheden 1261 tillfånga-

togs E. och Margareta av hertig

Erik Abelsson av Sönderjylland.

De utnämnde då till dansk riks-

föreståndare hertig Albrekt av

Braunschweig, som medlade fred

och fick dem frigivna, E. lycka-

des dock ej försona sig med
Jakob Erlandsson, som utverkade

interdikt över Danmark. Folket

och de flesta prästerna itodo dock

på Ers sida. E. deltog i de sven-

ska tronstriderna än på Magnus
Ladulås', än på Valdeniars sida.

1282 tvingades E. av de miss-

nöjda stormännen att avge en

handfästning, genom vilken han
utfäste sig att årligen hålla

danahov (se d. o.) Under en jakt

mördades E. och som gärnings-

män utpekades bl. a. marsken
Stig (Andersson). — 8. E.

Men v ed, f. 1274, d. 1319, den
föreg : s son, ställdes efter faderns

mord 1286 under moderns,
Agnes', förmynderskap. De första

åren av E:s regering upptogos

av kampen mot faderns fredlösa

mördare, vilka härjade landet och

fingo stöd hos den norske konimg-
en Erik Prästhatare och av

Lunds ärkebiskop, Jens Grand.

Den senare fängslades, varpå
Danmark blev belagt med inter-

dikt imder fyra år. E., som var

gift med Ingeborg, Magnus Ladu-

lås' dotter, imderstödde konung
Birger mot hans bröder herti-

garna. E. sökte ånyo bringa tyska

östersjökusten under danskt väl-

de och låg i krig med de ven-

diska hansestädema. På grund av

penningbrist pantsatte han stora

delar av sitt rike till tyska

furstar, särskilt grevarna av Hol-

stein. — 9. E. av Pommern,
se Erik, svenska konungar.

Erik, norska konungar, — 1.

E. B 1 o d y X, d. 954, var son

till Harald Hårfager, som, då

han delade Norge mellan sina

söner, utsåg E. till överkonung.

Efter faderns död (933) före-

trädde E. riksenheten gentemot

bröderna, av vilka flera dödades i

kamp för sina delriken. Den yng-

ste av dem, Håkan Adelstens-

fostre, lyckades 935 fördriva E.,

som sedan blev jarl i Northum-

berland. — 2. E. Prästhata-
r e, f . 1268, d. 1299, son tiU Mag-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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nus Lagaböte, konung 1280. Un-
der E:s minderårighet regerade

hans moder Ingeborg och de för-

nämsta stormännen. Dessa råkade

1 strid med kyrkan, vars privi-

legier de sökte inskränka. I kon-

flikten hade E. ingen del, varför

tillnamnet "Prästhatare" är obe-

fogat. På grund av moderns krav

på sitt danska arv förde E. krig

med Erik Menved av Danmark
samt med de vendiska städerna.
— 3. E. av Pommern, se

Erik, svenska konungar.

Erik den heliges skrin i Upp-
sala domkyrka, förvaringsrum
för Erik den heliges reliker, är

på beställning av Johan III

utfört 1574—79 av guldsmeden
Hans Rosenfällth och förfärdigat

av förgyllt silver. Det har haft

åtminstone två föregångare

;

själva trälådan, i vilken benen
jämte en krona av förgylld kop-

par från 1100-t. (se ill. till

Krona) m. m. förvaras, torde

dock vara den ursprungliga.

Erik Röde, isl. Eiri'kr rauöi,

d. omkr. 1007, norsk viking, flyt-

tade över till Island och upp-
täckte omkr. 985 under en sjöfärd

västerut ett land, som han kal-

lade Grönland, där han grundade
en koloni. E. var fader till Vin-

lands upptäckare, Leif Eriksson.

Eriksberg. 1. Socken i Älvsb.

Eriksbergs slott.

Erik den heliges skrin.

1., jämte Mjäldrunga och Brodd-

arp pastorat i Skara stift. 465

inv. — 2. Södermanlands största

gods, i Stora Malms skn, fidei-

kommiss inom friherrliga ätten

Bonde. E. är ett av de största

jordagodsen i Sverige och om-
fattar nära 14,000 har och

60 % mantal. Storartat slott, om-
byggt vid 1600-t:s slut av Niko-

demus Tessin d. ä., vacker park-

anläggning. E : s arkiv är ett av
de största enskilda i Sverige. —
3. Skeppsvarv och fartygsrepara-

tionsverkstad på Hisingen, Göte-

borg; tillhör Eriksbergs Mek.
Verkstads a. b. Verkstaden an-

lagd 1852; fartyg började byggas
där på 1890-t. E. har byggt ett

stort antal skärgårdsångare och

kan numera bygga lastångare

upp till 3,750 dw-ton. Tillverk-

ning av ångmaskiner och diesel-

motorer. Till verkstaden höra tre

flytdockor. C:a 1,000 arbetare.

Eriksgata benämndes den
rundfärd genom de svenska land-

skapen, som i forntiden före-

togs av den på Mora äng i Upp-
land av de 3 "folklanden" valde

konungen. Denne erkändes under
E. av landskapstingen, sedan han
bekräftat landskapens lagar. Be-

tydelsen av ordet är omtvistad ; en
tolkning är "allhärskarens väg",

en annan "edgångsfärd". E. gick

från Uppland genom Söderman-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä,
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Eriksgatan.

land, Östergötland, n. Småland,
Västergötland, Närke, Västman-
land tillbaka till Uppland (se

kartan). Vid gränsen till varje
landskap möttes konungen av
dettas representanter, som gåvo
gisslan och följde honom till

nästa landskapsgräns. E. bibe-

hölls, ehuru i förändrad form, in

på 1600-t. Se Konung.
Erikska ätten kallas den från

Erik den helige härstammande
konungaätt, som regerade i Sve-
rige omkr. 1156—1250, omväx-
lande med Sverkerska ätten.

Erikskrönikan, den äldsta och
viktigaste av de svenska medel-
tidskrönikorna. E., som är skri-

ven på knittelvers, har delvis

högt poetiskt värde genom sin

åskådliga och livliga framställ-

ning. Den skildrar de historiska

händelserna i Sverige 1229—1310.

Sitt namn har E. fått efter sin

hjälte, hertig Erik Magnusson,
vars strider mot konung Birger
behandlas i dess huvudparti.
Trol. har E. skrivits av en hertig

Erik närstående person, och enl.

den senast framställda teorin har
detta skett omkr. 1332 med an-

ledning av Eriks sons, Magnus
Erikssons, myndighetsförklaring.

Den del av E., som avhandlar
tiden 1313—17, är förlorad.

Eriksmässa, Ersmässa,

Erik den heliges dag, 18 maj,
firades under medeltiden till

minne av dennes död 1160. 1 Upp-
sala hölls tiU 1895 en marknad
vid E. Runstavarna ange dagen
med krona och ax, det senare till

följd av en på Erik överflyttad
hednisk fruktbarhetsrit. Ännu
säges: "Ger Ersmässa (Erik) ax,
ger Olsmässa (Olof) kaka."

Erikson. 1. Sven E., f. 1801,
d. 1866, industriidkare. Vid 18
års ålder började E. sin verksam-
het som "förläggare" åt hem-
väverskor i sin hemsocken, Kin-
narumma i Marks härad, Älvsb.

1., och sysselsatte på detta sätt

under 1830-t, ända till 1,500
väverskor. 1834 grundade E.
Rydboholms väveri (se Bom-
ull sp. 268) och senare Svane-
holms väveri, Rydals bomulls-
spinneri och Viskafors fabriker.
— 2. Gustaf E., f. 1859, d.

1922, ingenjör, konstruerade vid i

Vagnfabriks a. b. i Södertälje den
första användbara automobilen
i Sverige, var länge konstruktör
vid detta bolag och blev 1918
teknisk chef för a. b. Spritmoto-
rer i Uppsala, som grundats för

att exploatera Ers uppfinningar.

Eriksson. 1. Jakob E., f.

1848, lantbruksbotanist. 1885—
1907 professor och föreståndare

för Lantbruksakademins växt-

fysiologiska avdelning, 1907—13

föreståndare för lantbruksbota-

niska avdelningen av Centralan-

stalten för försöksväsendet på
jordbruksområdet. E. har särskilt

studerat rostsvamparna och deras

betydelse för jordbruket. — 2.

Christian E., f. 1858, bild-.,

huggare. Under ungdomsåren på-

verkades E. bl. a. av Falguiére,

som var hans lärare, samt av Per
Hasselberg, vilkens konst han i

sina tidigare arbeten (t. ex.

Linnéreliefen i Nat. mus., '1891,

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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och den graciösa Dansa pd tåy

hos K. O. Bonnier, 1903) kan sä-

gas fortsätta. Omkr. 1905 börjar

E:s utveckling under arbetet med
större, monumentala uppgifter

tendera mot en fastare, mera
sluten form. I hans senare pro-

duktion framträda bl. a. relie-

ferna ä Dramatiska teaterns fa-

sad (1906), gruppen Idyll på
Kärleksudden & Djurgården

(1907), den urspr. för ett Engel-

brektsmonument avsedda, ener-

giska Bdgspännaren (skiss 1909,

rest å Kornhamnstorg i Sthlm
1916) och gruppen Sankt Göran
och draken på Sthhns stadshus

(1922). Urspr. möbelsnickare,

har E. även flitigt och fram-

gångsrikt arbetat på konsthant-

verkets område. — 3. Josef E.,

f. 1872, tonsättare, har utgivit en

mängd sånger för en röst och

piano och för mans- och blandad

kör, orgel-, piano- och violinstyc-

ken samt suiten Bukolika för

stråkorkester. — 4. Bernhard
E. (i Grängesberg), f. 1878, poli-

tiker, led. av socialdemokratiska

partistyrelsen och av A. K. sedan
1905. E. var 1920 medlem av
Brantings ministär, först ss. sjö-

och sedan ss. socialminister.

Eriksson, Jösse, se Jösse
Eriksson.

Eriksson, Johannes, f.

1869, åländsk patriot, bonde,

jämte C. Björkman en av led.

för rörelsen för Ålands återföre-

ning med Sverige. E. verkade
ivrigt för ålänningarnas sak dels

i Sthlm, dels i London och Paris.

Erikstad, socken i Älvsb. 1.,

jämte Bolstad, Grinstad och
Gestad pastorat i Karlstads
stift. 810 inv.

Eriksvisan, en dikt om en
konung Erik i Götaland, förfat-

tad på grundval av Prosaiska
krönikan (1450-t.), 1554 medde-

Bågskytten. Skulptur av Christian
Eriksson.

lad i latinsk version av Johannes
Magnus, som måhända även är

författaren. På 1620-t. gjorde E.

Schroderus härav en visa i arkai-

serad språkform och med om-
kväde; detta falsarium gällde

länge för en medeltida ballad.

Erin [i'rin], irländskt namn
på Irland.

Eringsboda, socken i Blek. 1.,

pastorat i Lunds stift. 2,305 inv.

Erinny'er (grek. Eriny'es), i

grek. myt. hämndens gudamakter,
den sedliga ordningens väktarin-

nor, trenne döttrar av Uranos.
Aiskylos framställer dem i dra-

mat Eumeniderna i den hemskaste
gestalt. Särskilt drabbar deras

förföljelse dem, som utgjutit be-

släktat blod, dödat fader 1. mo-
der. I konsten framställas de som
unga jägarinnor med piskor 1.

facklor i händerna. De dyrkades
under namn av Se'mnai te'ai

(högheliga gudinnor) 1. Eumeni'-
des (de välsinnade) , eumeni'-
derna, på Areopagen i Aten. Av
romarna kallades E. furier.

Erinran om krigsmans
förpliktelser mot Konung

Ord, som ej Återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Eriophorumarter. T. v. Ängsull. — T. h.

TuvuU.

och Fäder nesl and (Krigs-
mannaerinran) ersätter
sedan 1887 krigsmanna-
eden vid svenska hären och
marinen. Den skall meddelas
varje krigsman, då han första
gången inträder i tjänstgöring.

Erinring, se M i n n e.

Eriobo'trya, se Mispel.
Erio'phorum, halvgräs (fam.

Cypera'ceae) , vars blomhylle för-

vandlats till långa hår, som efter

blomningen utväxa till yviga ull-

tofsar. E. angustifo'lium, ängs-
ull, E. vagina'tum, t u v u 1 1 1.

h a d d, och E. 8cheu'chzeri, p o -

1 a r u 1 1, äro allmänna i kärr
och myrar, den sistnämnda i

fjälltrakter.

E'ris, i grek. myt. tvedräktens
gudinna, syster till Åres. Hon
har sin glädje i grymheter och
vedermödor. På Peleus' och Te-
tis' bröllop inkastade hon enligt

sagan bland gästerna ett äpple,

Erisäpplet, på vilket stod

skrivet: "Till den skönaste." Se
Paris.

Eri'stalis, se Blomflugor.
Eristi'k (av grek. eVis, tvist),

disputationskonst, mest av
spetsfundig typ.

Erisäpple, se E r i s.

Eritre'a, italiensk koloni i ö.

Afrika vid Röda havet, omfat-
tande en delvis ökenartad, smal
kustremsa och ett bördigare, högt
beläget inland. Kustområdet har
mycket hett klimat med vinter-

regn, i det inre råda sommar-
regn, och klimatet är där svalare.

Huvudnäringar äro boskapssköt-

sel och jordbruk. Vid kusten fis-

kas pärlor och pärlemo. Bland ex-

portartiklar märkas boskap, hu-
dar och palmnötter. Guldgruvor;
petroleum har anträffats. Huvud-
staden Asmara förbindes genom
en 120 km. lång järnväg med E:s
viktigaste hamnstad, Massaua,
där Evangeliska Fosterlandsstif-

telsen har en missionsstation. Be-

folkningen utgöres av abessi-

niska stammar samt ett fåtal

européer och araber. I det inre

bekänna sig infödingarna till den
koptiska kristendomen, vid kus-

ten äro de muhammedaner.
115,000 kvkm. 400,000 inv., där-

av 5,000 européer.— Historia. På
1800-t. blev E. ett tvistefrö mel-

lan Abessinien, Egypten och Ita-

.

lien. Ett område vid Assabbuk-
ten, som ett italienskt rederibo-

lag inköpt 1870, blev 1882 för-

vandlat till en italiensk kron-

koloni. Kolonins område ökades

genom landavträdelser av en in-

hemsk furste och genom besät-

tandet av Massaua 1885. Från
1890 har kolonin kallats E.

Eriva'n. 1. Republik. Se Ar-
me n i e n sp. 667. — 2. Provins
i E. 1. — 3. Huvudstad i E. 1.

Gamla fästningsverk. 90,000 inv.

Erixon, Sigurd, f. 1888,

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas under Ä>
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kulturhistoriker, amanuens vid

Nord. mus., har planlagt och lett

bebyggelsehistoriska undersök-

ningar av svenska byar och går-

dar och utgivit Skultuna bruks

historia I (1921).

Erken, Upplands näst största

insjö. 26 kvkm. Avrinner till

Norrtäljeviken,

E'rker, se Burspråk.
E'rkko. 1. Juhani Henrik

E., f. 1849, d. 1906, finländsk

skald. E:s tidigare diktning är

en idyllisk, av folkvisan påverkad
natur- och kärlekslyrik; hans se-

nare produktion, som även om-
fattar ett flertal dramer, har ett

mer reflekterande drag och en

starkt fosterländsk prägel. — 2.

Eero E., f. 1860, den föreg:s

broder, finländsk politiker och

tidningsman, blev under den
Bobrikovska regimen landsför-

vist 1903, återvände 1905 från

Amerika och var 1908—18 .chef-

redaktör för Helsingin Sanomat.
1894—1918 med avbrott led. av
lantdagen samt en av de ledande
inom det ungfinska partiet och
det finska framstegspartiet, har
E. 1918—20 varit medlem av
olika ministärer.

E'rlangen, stad i n. Bayern, 10
km. n. om Niirnberg. Textil- och
pappersindustri samt gammal
bryggeriindustri. Universitet med
stort bibliotek. 24,000 inv.

E'rlangenskolan, teologisk
riktning, representerad av fram-
för allt trenne berömda medlem-
mar av Erlangens teologiska fa-

kultet imder 1850—70-t., näm-
ligen v. Frank, v. Hofmann och
Thomasius, sökte en förmedling
mellan moderna idéer och den
historiskt givna kyrkoläran.

E'rlau, ung. Eger, stad i n.

Ungern, vid en biflod till Theiss.

Prästseminarium och flera klos-

ter. Stor vinodling. 30,000 inv.

Erling Skakke, d. 1179, norsk
jarl, gift med Kristina, konung
Sigurd Jorsalafars dotter, ingrep

i de vilda tronstriderna vid

1100-t:s mitt för att förskaffa

sin unge son Magnus (Erlings-

son) den norska kronan. I spet-

sen för sina anhängare, hekl-

ungarna, utropade han Magnus
till konung 1161 men stupade i

en strid med birkebeinamas anfö-

rare Sverre vid Trondhjem.

Erlingsson, |>orsteinn, f.

1858, d. 1914, isländsk skald. E:s
åskådning är präglad av 1800-t:s

radikalism; och hans formfullän-

dade diktning bäres av ett starkt

antireligiöst och demokratiskt
patos. Han utgav 1897 diktsam-
lingen pyrnar (Törnen; 3:e till-

ökade uppl. 1919).

Erman. 1. GeorgAdolfE.,
f. 1806, d. 1877, tysk fysiker,

prof. i Berlin. Undersökte sär-

skilt magnetiska företeelser och
utgav 1874 ett stort verk med
tabeller över jordmagnetismen. —
2. Adolf E., f. 1854, tysk
egyptolog, prof. och förest, för

egyptiska museet i Berlin sedan
1885. Förutom talrika special-

undersökningar i grammatiska
och lexikaliska arbeten har han
utg. Ägypten und ägyptisches
Lében in Altertum (2 bd, 2:a
uppl. 1896) och Die ägyptische
Religion (2: a uppl. 1909).

Ermanarik, Ermenrik,
Ermerik, i fornisl. litt. Jor-
mtmrekr, d. omkr. 375, den siste

konungen över östgotariket vid
Svarta havet; tog sitt liv vid
hunnernas anfall. E. blev medel-
punkt i en grupp forntyska och
fornnordiska sagor.

E'rmeland, landskap i Ost-

Preussen, Tyskland, s. ö. om
Frisches Haff. — E. tillhörde

omkr. 1230—1466 Tyska orden
och blev 1243 ett biskopsstift, som

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä>
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Erodium cicutarium (skatnäbba).

sedan kom under Polen. Under de
svensk-polska krigen på 1600-t.

var E. ofta besatt av svenskarna.
Vid Polens första delning 1772
införlivades E. med Preussen.

Ermenonville [ärm8nåi)vi'll],

by med slott i dep. Oise, Frank-
rike. 500 inv. — E. är ryktbart
genom Eousseau, som dog där
1778 och begravdes på en ö i

slottsparken, varifrån hans lik

1794 flyttades till Panthéon i

Paris.

Ernesti'nska linjen, gren av
sachsiska furstehuset, härstam-
mande från kurfurst Ernst,
f. 1441, d. 1486, som 1485 delade

släktens arvländer med sin bro-

der Albrekt. 1547 förlorade kur-

furst Johan Fredrik E:s flesta

länder till Albertinska linjen.

Ernst, se Sachsen-Koburg
och Gotha.

Ernst, Paul, f. 1866, tysk för-

fattare. Från ett naturalistiskt

och socialistiskt färgat författar-

skap under slutet av 1890-t. har
E. övergått till en stilsträng, med
moraliska problem sysslande
dram- och novelldiktning, varav

på sv. äro utg. Yalda noveller

(1922). E. har även ägnat sig åt
politiskt skriftställeri och bl. a.

givit ut en bok om marxismen.

Ernst Ahlgren, se B e n e -

d i c t 8 8 o n, V. M.

Ernst August. 1. Se B r a u n -

schweig sp. 519. — 2. Se
Hannover.

Erode'ra, se Erosion.
Ero'dium, växtsläkte (fam.

Gercmia'ceae) , omfattande örter

med pardelade blad och klyvfruk-
ter, vilkas delfrukter äro försed-

da med en korkskruvlik "näbb"
Denna är hygroskopisk, varför
delfrukterna av E. gruinum från

Medelhavsländerna användas i

hygrometrar ( se vidare Väx-
ternas spridning). E. cicu-

ta'rium, skatnäbba, är i Sve-

rige vanlig på odlade ställen.

Ero'ico, ital., heroiskt, hjälte-

modigt, kraftfullt.

E'ros, i grek. myt. kärlekens
gud. Urgammal och berömd var

hans kult i det beotiska Te-

spiai. Kultbilden var en ohuggen
sten. På 300-t. f. Kr. uppställ-

des därstädes två berömda sta-

tyer, den ena av Praxiteles, den
andra av Lysippos, men de upp-
fattades endast som offerskänker

åt guden. E. var där en mäktig,
kosmisk fruktbarhetsgud. All-

mänt utbredd var Eroskulten i

gymnasierna, där E. dyrkades
jämte Herakles och Hermes. Där
representerade han mannakärle-
ken, det ideellt och erotiskt fär-

gade vänskapsförhållande, som
enligt grekisk åskådning förband ^

borgarna med. varandra och uppel-

dade dem till krigisk och idrotts-

lig mannabragd. Slutligen dyr-

kades han även tillsammans med
Afrodite, som representerade kär-

leken mellan man och kvinna.
— E:s skiftande karaktär av-

speglas i litteraturen. Som den

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas under ä.
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allskapande naturkraften, vilken

sprang fram ur världsägget, upp-

träder han först hos orfikerna.

I den filosofiska spekulationen

behandlas E. framför allt av Pla-

ton. Hos denne är han manna-
kärleken, men förandligad, en
symbol för människans eviga

skönhetslängtan. Hos skalderna
åter är han Afrodites son och föl-

jesven. Euripides ger honom bå-

gen, som sedan blir hans fruktade
vapen, och i den hellenistiska

kärleksdiktningen är han fullt

utbildad till den skämtsamme och
nyckfulle pojke, vilken övertogs

av de romerska skalderna och
kallades Amor 1. Cupido. — I

konsten skiftar E. på, motsvaran-
de sätt gestalt. I äldre framställ-

ningar är han en allvarlig yng-
ling men blir i den hellenistiska

och romerska konsten, liksom un-
der renässansen och rokokon, en
munter gosse, vanligen med
vingar och båge. Ofta framställas
flera eroter eller amoriner
tillsammans. En särskild grupp
bilda framställningarna av E. och
Psyke (se d. o.). — Astr. En av
asteroiderna. Den kan komma
jorden närmare än någon annan
planet (minsta möjliga avstånd
20 mill. km.).

Erosio'n (lat. ero'sio, sonder-
frätning), en av de geologiska
processer, varigenom jordytans
högre belägna delar omformas och
utjämnas. Rinnande vatten och
is i form av glaciärer och in-

landsisar erodera i sitt underlag
fåror och dalar, havsvågorna un-
dergräva genom E. stranden. 1

ökentrakter förekommer vind-
erosion, bestående däri, att

flygsanden, som av vinden föres

fram över jordytan, verkar på
denna som slippulver och på detta

sätt skapar nya terrängformer.

Ero't (av grek. e'ros, kärlek),

se E r o s. — E r o t i' k, kärlek,

Eros. Marmorstaty av Praxiteles( ?).

Ord, som ej återfiiinas under E, torde 9Öka$ imder å.
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läran om kärlek. Härav e r o' t i -

k e r, e r o' t i 8 k.

Erotomani' (av grek. e'ros,

kärlek, och mcmi'a, galenskap),
abnorm stegring av könsdriften,

oftast symtom av sinnessjukdom.

Erpe'nius (van E r p e)

,

Thomas, f. 1584, d. 1624, ne-

derländsk orientalist, som i Lei-

den grundade ett tryckeri med
orientaliska stilar, vilket efter

hans död övertogs av Elzevir.

Err, alpgrupp i Rätiska Al-

perna med toppar över 3,000 m.

Erra're huma'num est, lat.,

det är mänskligt att fela.

Erra'ta, se E r r a t u m.

Erra'tiska block, flyttblock,

större 1. mindre lösa stenar, som,
vanligen av inlandsis eller gla-

ciärer, stundom av isberg på ha-

vet, förts lång väg från sina

ursprungliga klyft. E. av skandi-

naviska urbergarter finnas sprid-

da över stora områden s. om Ös-

tersjön. I 8. Sverige förekomma
E., härrörande från långt norrut
belägna trakter. E. ha ofta en be-

tydande storlek, upp till något
tusental kubikmeter.

Erra'tum, plur. e r r a' t a, lat.,

misstag; tryckfel.

E'rror, lat., misstag.

Ersingjan, stad i turkiska
Armenien, vid floden Karasu.
Omkr. 20,000 inv.

Erska, socken i Älvsb. 1., jämte
Stora Mellby, Magra och Lag-
mansered pastorat i Skara stift.

1,175 inv. — I E. ligger Grävsnäs
slottsruin.

Erskine [9'skin], Thomas,
l:e baron E., f. 1750, d. 1823,

brittisk politiker, ryktbar ss. för-

svarsadvokat i flera processer,

lordkansler 1806—07. E. åtnjöt

stort anseende ss. en av sin tids

yppersta talare.

E'rslev. 1. Edvard E., f.

1824, d. 1892, dansk geograf, titu-

lärprof. E. utgav efter 1865 en
del länge använda läroböcker i

geografi. 1876 stiftade han Det
danske geografiske Selskab. —
2. Kristian E., f. 1852,
den föreg:s brorson, dansk histo-

riker, prof. i Köpenhamn 1883

—

1915, sedan riksarkivarie. E. har
som lärare, urkundsutgivare och
historisk författare gjort en bety-

delsefull insats i studiet av Dan-
marks medeltidshistoria. Bland
Ers skrifter märkas: Middelalde-
rens Historie, Yaldemarernes
Storhedstid, Dronning Mar-
grethe och Erik af Pommern.

Ersmässa, se Eriks-
mässa.

Ersson, Erik (iVallsta),
f. 1811, d. 1872, bondepolitiker,

led. av bondeståndet från 1847,
sedan av A. K. till 1868. E. var
en av ståndets mest inflytelserika

medlemmar. Han medverkade till

lantmannapartiets bildande, men
vacklande hälsa tvang honom att

avstå från en given ledarställning

inom detsamma. E. var ivrigt

politiskt verksam i representa-

tions- och unionsfrågorna och var
bl. a. led. i andra svensk-norska
unionskommittén 1865—67.

Ersta, Stora och Lilla E.,

egendomar på Södermalm, Sthlm,
sedan 1863 diakonissanstalt. 1907
byggdes där ett stort sjukhus.

Erstavik. 1. Förr kapellför-

samling till Nacka skn, Sthlms
1., nu uppgången i moderförsam-
lingen. — 2. Förr fideikommiss-
egendom i Nacka och Tyresö
socknar, Sthlms 1. På en avsönd-
rad del av E. har efter 1891 Salt-

sjöbadens villastad uppstått.

Ersättningsreserv (ty. Er-

satzreserve) , i Tyskland före

världskriget den värnpliktskate-

gori, som endast var underkastad
ett par månadera fredsutbildning.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä,



1177 Ertappningspengar—Erythraea 1178

På grimd av ekonomiska skäl ut-

togos icke samtliga vapenföra
värnpliktiga till den längre nor-

mala utbildningen. Med E. och
med frivilliga uppsattes de första

nya truppförbanden efter krigs-

utbrottet aug. 1914. — En E. en-

ligt samma principer är upptagen
i försvarsrevisionens 1919—23
betänkande.

Ertappningspengar, belöning

av 10 kr., som tillkommer envar,

som fasttager och på behörigt

ställe avlämnar förrymd fäst-

nings- 1. rannsakningsfånge 1.

person, dömd till tvångsarbete
enl. lagen 12 juni 1885.

Eruptio'n (lat. eru'ptio, ut-

brott), vulkaniskt utbrott, vid
vilket vulkaniska produkter, lava,

aska, ångor av skilda slag, varmt
vatten, slam etc. framtränga ur
öppningar i jordskorpan.

Erupti'va bergarter (av lat.

eru'ptio, utbrott) uppkomma ge-

nom stelnandet av glödflytande
magma. De indelas i djupberg-
arter, gångbergarter och ytberg-
arter (se dessa ord).

Ervalla, socken i Örebro 1.,

jämte Näsby pastorat i Västerås
stift. 1,825 inv.

E'rwin, vanl. kallad E. v.

Steinbach [sjta'jn-], d. 1318,
tysk arkitekt, en av mästarna till

västfasaden på domkyrkan i

Strassburg (se ill. till d. o.), mest
känd genom Goethes ungdoms-
skrift Von deutscher Baukunst.

E'rvum, se Lins.
Eryma'ntos, forngrekiskt

namn på det nuv. berget Olonos
i n. Peloponnesos, Gråland. Be-
kant bl. a. genom det där levande
s. k. erymantiska vildsvinet, som
dödades av Herakles.

Erysi'pelas, se Rosfeber.
Erysipheae, m j ö 1 d a g g -

svampar, parasitiska svam-
par, tillhörande A8Comyce'teé. E.

leva på högre växter, i synnerhet

på blad, vilka de överdraga med
ett tunt, mögelaktigt mycelium
("mjöldagg"). Fruktkropparna
äro små och klotrunda. Flera
arter äro mycket vanliga, särskilt

i utomtropiska länder, där de
orsaka svåra sjukdomar på kul-

turväxter. Hit höra bl. a.

8phaerothe'ca Casta'gnei på
humle och andra växter, Ery-
sVphe mors u'vae (se Krus-
bärsmjöldagg) och Unci'-

nula spvra'lis {Oi'dium Tu'ckeri)

på vinrankan. Den sistnämnda
anställer svåra härjningar
("druvsjuka"), varvid druvorna
ruttna. Som medel mot E. använ-
des besprutning med svavel 1.

lösningar av kopparsalter.

Erytei'a, se Herakles.
Eryte'm (grek. ery'tema, rod-

nad), sammanhängande 1. fläck-

vis rodnad av huden som följd av
aktiv blodöverfyllnad, framkallas
av kemiskt retande ämnen, stark

hetta och infektionsämnen.

Erythrae'a, växtsläkte (fam.

Gentiana'ceae) av örter med mot-
satta blad och röda (sällan vita),

trattlika blommor. E. centau'-

rium, läkearun 1. tusen-
gyllen, växer liksom E. vulga'-

ris, kustarun, och övriga ar-

ter särskilt utefter havsstränder.

Erythraea pulohella (arun).

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Erythri'na, se Korallträd.
Erythro'xyIon, se K o k a -

buske.

Erytrocy't (av grek. erytro's,

röd, och ky'toSf hälrmn), röd
blodkropp.

E'ryx, se Sandorm.
E'rzberger, Matthias, f.

1875, d. 1921, tysk politiker. E.
invaldes i tyska riksdagen 1903
och tillhörde centerpartiets

vänstra, demokratiska riktning.
Efter världskrigets utbrott blev
E. snart ledare för den tyska
propagandan i utomtyska länder
och drev denna i utpräglat chau-
vinistisk riktning, tills han
plötsligt slog om och, misströs-
tande om Tysklands segermöjlig-
heter, började arbeta på fred. E.
genomdrev i riksdagen den s. k.

fredsresolutionen juli 1917, som
dock hade föga inverkan på fien-

dernas hållning. E., som var med-
lem av prins Max' av Baden mi-
nistär, spelade vid revolutionen
1918 en ledande roll och under-
tecknade stilleståndet med de
allierade. Han arbetade ivrigt för

rikets omskapande till en enhets-

stat och lyckades få de tyska
järnvägarnas förvaltning över-

flyttad till rikets gemensamma
stat. Ss. riksfinansminister 1919—20 framdrev han en genomgri-
pande skattereform. En förlorad

process mot högerledaren Helffe-

rich komprometterade honom så,

att partiet tog avstånd från ho-

nom vid valen 1920, då han dock
omvaldes. Genom sina hänsyns-
lösa angrepp på krigspolitikens

ledare ådrog han sig de nationa-
listiska kretsarnas hat och blev

vid ett attentat mördad. E:s
memoarer, Erlebnisse im Welt-
kriege, utkommo 1920.

E'rzerum, stad i turkiska Ar-
menien, 1,900 m. ö. h. Stort han-
delscentrum. 1895 och 1915 ägde

i E. stora massakrer på armenier
rum. 1916 intogs staden av rys-

sarna men besattes åter av tur-

karna 1918. Före världskriget c:a
40,000 inv. — E. är känt sedan
forntiden och har varit i många I

folks besittning, tills det erövra-
des av turkarna 1522.

E'rzgebirge (tjeck. Ruhoho-
fi), "malmbergen", bergskedja på
gränsen mellan Tyskland och
Tjecko-Slovakiet. E. har en i,

längd av c:a 125 km. och sträcker
sig i v.s.v.-ö.n.ö. Högsta toppen
är Keilberg (1,244 m.). Berg-
grunden består av gnejs och
paleozoiska skiffrar jämte en del

eruptiva bergarter. E. var i äldre
,

tider känt för sin rikedom på
i

malmer, särskilt evavelmetaller,
j,

men tillgångarna äro nu i det

närmaste uttömda.

e. s., förk. för efter sikt
(se Växel).
Esaias, se Jesaja.
Esarp, socken i Malmöh. 1.,

jämte Kyrkheddinge pastorat i

Lunds stift. 655 inv.

E'sau, enl. 1 Mos. 25: 2i ff.

äldre tvillingbroder till Jakob,
Israels stamfader, och själv ätte-

fader för Edoms folk. E:8 och ,

Jakobs gestalter böra dock icke ii

uppfattas uteslutande ss. repre- -f

sentanter för de båda nämnda ;

folken. I det väsentliga synas dö
vara tvenne av den folkliga be-

rättelsen utformade typer: E.

den sorglösa, något robusta, ;

glupska och häftiga men ocksä
godmodiga jägaren, Jakob den
svagare men med list och beräk- ^

ning arbetande herden.

Esbern Snare, f. omkr. 1127,

d. 1204, dansk storman, broder
till ärkebiskop Absalon (se d. o.)

'

samt dennes och Valdemar den
stores medhjälpare i krigen mot ^

venderna. Han började 1170

bygga Kalundborgs slott och se-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under
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Escorial.

dan även dess märkliga kyrka
(se ill. till Kalundborg).
E'sbjerg, stad i Ribe amt,

Danmark, på Jyllands västkust,

mitt emot Fanö. En av Danmarks
viktigaste exporthamnar för kött

och smör. Regelbunden ångbåts-
trafik med England. 21,000 inv.

Esbjörn, Lars Paul, f.

1808, d. 1870, grundläggare av
den svensk-lutherska kyrkan i

För. Stat. 1849—62, från .1864
kyrkoherde i öster-Våla.

Escaut [eskå'], se Sch el de.

v. Eschenbach, seWolfram
v. Eschenbach.

E'scher, Alfred, f. 1819, d.

1882, schweizisk ämbetsman, den
förnämsta skaparen av det be-

römda Polytechnicum i Ziirich

och ledare av flera järnvägsbyg-
gen, främst S:t Gotthardsbanan.

E'scherich, Georg, f. 1870,
bayersk skogstjänsteman, 1919

—

21 ledare för de bayerska invå-

narvärnen, bekant ss. skapare
(1920) av Orgwnisation Esche-
rich, förk. Orgesch, en nationa-
listisk samm anslutning, som på
grund av kontrarevolutionära
stämplingar upplöstes 1921.

Eschscholtzia (efter J. F.
E' s c h s c h o 1 1 z, rysk natur-
forskare, f. 1793, d. 1831), växt-
släkte (fam. Papavera'ceae) av
örter med mångflikiga blad och
vanl. gula blommor. Flera odlas

som ettåriga prydnadsväxter. De
likna mycket vanlig vallmo. Släk-

tet härstammar från Kalifornien.

Escoffier [eskåfje'], Auguste,
f. 1846, fransk kock, kökschef vid

en mängd förnäma hotell i Euro-
pa och Amerika, särskilt bekant
genom arbetet Guide culinaire

(1903; Handledning i modern
kokkonst, 1909).

Escompte [eskå'r)t], fr.,

diskont.

Escoria'1, slott i Spanien, c:a
5 mil n.v. om Madrid, anlagt un-

der Filip II av Juan Bautista de
Toledo 1563 och fullbordat av
Juan de Herrera 1581. Det är en
väldig anläggning med rektangu-
lär grundplan, som innesluter

slott, kloster, bibliotek (en gång
ett av Europas märkligaste) och
en kupoltäckt kyrka, i vilken de
flesta spanska konungar ligga be-

gravna. Arkitekturen, som är på-

verkad av italiensk högrenässans,

har en sträng och storslagen prä-

gel.

Escu'do (jfr Écu), myntenhet
i Portugal sedan 1911, = 100
centavos, parikurs ung. 4 kr.

Esdud, se Asdod.
Eselhuvud, "åsnehuvud",

rundhult av trä 1. stål, som för-

binder övre delen av en under-
mast med märsstången. — B o g -

sprötseselhuvud förbinder
bogspröt med klyvarbom.

Ord. som ej återfinnas under E, torde sökas under
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Eskelhem. Kyrkan från sydöst.

Eseri'n, se Kalabarböna.
E'sito, ital., utförsel. —

E'sitotull, utförseltull.

Esja, fjäll på v. Island, n.ö.

om Reykjavik. 1,600 m.

Eska'der (fr. escadre, av lat.

exquadra're, göra fyrkantig). 1.

Ett antal fartygsdivisioner m. m.
under en högsta befälhavare. —
2. Ett antal flygavdelningar.

Eskamotage [-ta'sj] (fr. esca-

motage), taskspeleri, hokuspokus.
— Eskamote'ra, smussla un-

dan, trolla bort. — E s k a m o -

t ö' r, taskspelare.

Eskapa'd (fr. escapade, av
échapper, undfly), skälmstycke,
stredi.

Eska'rp (fr. escarpe), den
närmast försvararen befintliga

sidan av en befästnings storm-

grav; den motsatta sidan kallas

kontereskarp.
Eskatologi' (av grek. e'sTcatos,

sista, yttersta, och lo'gos, lära),

läran om de yttersta tingen. Med
detta ord åsyftas vanligen läran

om de händelser, som bilda det

dramatiska slutet på världshisto-

rien, en lära, som förekommer ut-

formad i mazdaismen, judendo-
men, kristendomen, den ursprung-
liga islajn och nord. myt. (på
andra håll kunna enstaka ansat-

ser i dylik riktning spåras). —
Med E. har också stundom oegent-

1

ligt betecknats läran om indivir
\

dens öden efter döden. — Jfr {

Antikrist, Apokalyps,
Dödsriket, Evigt liv och
Helvete.

Eskefjord, hamn på ö. Island.

Eskelhem, socken i Gottl. 1.,

jämte Tofta pastorat i Visby
stift. 695 inv. — Många fornläm-
ningar, särskilt husgrunder från

järnåldern (s. k. kämpagravar).
j

1 E. har även gjorts ett märkligt
fynd, bestående av delar av sel-

1;

don och bronskärl samt en stor

'

bronsskiva. Dessa äro trol. läm-

1

ningar av en "processionsvagn" i

från bronsåldern, som använts i

fruktbarhetskulten (se d. o.). Av
den äldsta kyrkan, uppförd på
1100 -t., är en del bevarad i lång-

husets sydfasad; i slutet av
1200-t. utvidgades långhuset och

tillbyggdes tornet och koret.

Eskil. 1. Den helige E.,

engelsk munk, Södermanlands
apostel, verksam i Södermanland
och Närke under senare delen av
1000-t., biskop i Tuna stift (se

Eskilstuna). E. dödades, då
han sökte hindra Blot-Sven att j

Strängnäs anställa ett stort hed-

,

niskt offer. — 2. Dansk storman,

f. omkr. 1100, d. 1181, biskop i

Roskilde 1134, ärkebiskop i Lund
1137 och SS. sådan tillika primas
över Norden. E. deltog ivrigt i

sin tids danska politik. Personlig

vän till Bernhard av Clairvaux,

främjade han ss. kyrkoledare

munkväsendet i Norden. 1177

nedlade E. sitt ämbete och flytta-

de SS. klosterbroder till Clair-j^

vaux. — 3. Lagman i Västergöt-

land, 86 Folkungaätten.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under £.
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Eskilsson, Nils, se Nils
Eskilsson.

Eskilstorp, socken i Malmöh.
1., jämte Gässie pastorat i Lunds
stift. 320 inv.

Eskilstuna, stad i Södermani.
1., c:a 9 km. från Eskilstunaåns
utlopp i Mälaren. E. består av
fyra stadsdelar : Söder (Gamla
staden), Norr (på mark, avsönd-
rad från E. Kungsladugård),
båda ö. om ån, samt Väster
(Fristaden och Nystaden) och
Ny fors (längst i s.v.), de båda
sistnämnda v. om ån. E. är sedan
äldre tider bekant för sin järn-
och metallindustri, och det nu-
tida Eskilstunasmidet (knivar,
saxar, hugg- och hyveljärn,
skridskor, sågblad, filar, hamma-
re, tänger, lås, byggnadssmide
m. m.) åtnjuter stadgat rykte
även i utlandet. E. hade 1920

153 arbetsställen, vid vilka sys-

selsattes 6,725 arbetare. Härav
kommo på järn- och stålmanufak-

turen 59 arbetsställen och 3,034

arbetare (ungefär */a av alla i

Sverige i denna bransch) . Bland
viktigare industriella verk mär-
kas Munktells Mek. Verkstads
a. b., a. b. Sveaverken, E. Järn-
manufaktur a. b. (Tunafors), a. b.

C. E. Johansson, E. Stålpress-

nings a. b., E. A. Bergs Fabriks
a. b.. Låsfabriks a. b., a. b. C. V.
Heljestrand, Nickelfabriks a. b.

Gottfrid Carlsson & C: o, samt-
liga tillhörande järn- och metall-

industrin, samt J. O. Öberg &
Sons Kontorsboksfabrik (med
spelkortstillverkning). Vid Karl
Gustavs stads gevärsfaktori till-

verkas gevär och verktyg för ar-

méns och flottans räkning. Sta-

den anlöpes av två järnvägslinjer,

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä,

38. — L e X. III.
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Eskilstunakistan.

Norra Södermanlands och Oxelö-

sund—Flen—Västmanlands järn-

vägar. Tullkammare. Kommu-
nalt gymnasium, förenat med
realskola, teknisk skola och ele-

mentarläroverk för flickor. Sta-

dens tre församlingar, Eskils-

tuna, Fors och Kloster, bilda ett

pastorat i Strängnäs stift. Stads-

kyrkan är urspr. Fors' socken-

kyrka. 30,290 inv., varav i Fors
10,135 och i Kloster 7,965. — Av
traktens rikedom på fornminnen
att döma är E. en mycket gam-
mal handelsplats, som redan på
1000-t. blev huvudorten i ett

biskopsdöme, Tuna stift, vilket

ägde bestånd in i följ. årh. Vik-
tiga upplysningar härom ha vun-
nits genom ett 1912 gjort fynd av
en märklig gravkista från mitten
av 1000-t., den s. k. Eskilstuna-

kistan (nu i Stat. hist. mus.), på
platsen för den kyrka, vid vilken

enl. traditionen den helige Eskil

begrovs. Denna numera försvunna
kyrka, som låg i nuv. KJosters

förs., förenades i slutet av 1100-t.

med ett johannitkloster, och på
platsen för detta byggdes på
1500-t. ett kungligt slott, som
nedbrann omkr. 1680. Karl IX
förordnade om anläggandet av en

industristad på platsen. 1656 an-

lades på ett område, benämnt
Karl Gustavs stad, av livländaren

Reinhold Rademacher järn- och
metallsmedjor, av vilka en, den
8. k. Rademachersmedjan numera
är museum. 1771 befriades där

bosatta smeder från tullar och
skatter m. m., men dessa fri-

stadsprivilegier borttogos under
1800-t. Till 1659, då E. fick stads-

privilegier, lydde det under Tors-

hälla.

Eskilstunaån, Torshälla-
ån, Hyndevadsån, Hjälma-
rens avloppså, flyter från ö. än-

den av denna sjö till Mälarfjär-

den Blacken. E. har en längd a^
29 km. och en total fallhöjd av

22,5 m., fördelade på flera fall, i

bl. a. i de vid E. belägna stä-j

derna Eskilstuna och Torshälla.
|

E. är kanaliserad från Mälaren!
till Eskilstuna.

Eskilsäter, socken i Värml. I.,

jämte Millesvik, Botilsäter och

ölserud pastorat i Karlstads

stift. 805 inv.

Eskimå', tjockt dubbelvävtr^

tyg av kardullsgarn, använt tillj

överrockar och kappor.

Eskimåer, nya världens polar-

folk, bebo Nord-Amerikas nord-^

kust, övärlden n. därom samt|!

Eskilstuna. Rademachersmedjan.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Grönlands kuster. E. äro små-
växta (1,53—1,62 m.) med mon-
goloida drag, svart hår och breda

ansikten. Redskapen göras av ben,

senor, skinn samt drivved. Me-
taller ha införts av européerna.

Enda husdjur är hunden, som
användes dels för ja,kt, dels som
dragdjur. E. leva av jakt på säl,

valross, ren, myskoxe m. m. samt
fiske. Jakten på havsdjur samt
fisket sker i helt skinnklädda
enmanskanoter, kajaker. Dessa
bestå av en trästomme, överdra-

gen med skiim, i likhet med de

s. k. kvinnobåtarna, vilka rymma
10—12 personer och äro avsedda
för familjernas färder och flytt-

ningar. Viktigaste vapnet är

harpunen, vars spets, sedan den

fastnat i såret, lossnar från

skaftet; medelst en lång lina står

spetsen i förbindelse med en blåsa

av saltarmar, som flyter på vatt-

net angivande det dykande dju-

rets väg. För jakt på landdjur
användas båge och pilar. Dräkten
består av rock och byxor av säl-

skinn, ofta fodrade med sjöfågels-

skinn, vilkas fjäderdräkt vändes
inåt kroppen. Kvinnodräkten av-

viker från mansdräkten endast ge-

nom rikare utsmyckning. Hyddor-
na bestå sommartid av enfamiljs-

tält. Vintertid flytta flera famil-

jer tillsammans i en större vin-

terbostad, där varje familj har
sitt särskilda bås. Även hyddor
av snö användas. E, äro till lyn-

net fredliga och gladlynta. Språ-
ket är agglutinerande. Den urspr.

religionen är sjamanistisk; Grön-
lands E. äro niimera kristnade.
— Européernas första samman-
träflfande med E. ägde rimi vid

skandinavernas upptäckt av
Grönland på 900-t. Av nordborna
kallades de "skrälingar", själva
kalla de sig i n n u i t. E. ha for-

dom haft större utbredning än

Eskimåkvinnor i amäut (päls, vars
ryggdel är utvidgad tiU en säck, vari
barnet bäres). Teckning av Ossian Elg-

ström.

nu, varom lämningar efter hyd-
dor m. m., bl. a. på Grönlands
nord- och östkust, vittna. Deras
antal uppskattas f. n. till om-
kring 33,000. Jfr Grönland.
Eski sjehr, stad i Mindre

Asien, s.ö. om Brussa. Järnvägs-
knut vid Anatoliska järnvägen.
Vid E. stodo häftiga strider mel-
lan greker och turkar 1921.

Esko'rt (fr. escorte), betäck-

ning, följe. — Eskort e' ra,
ledsaga.

Eskula'p, försvenskad form av
Aesculapius, användes ofta

skämtsamt i betydelsen läkare.

Eslöv, stad (sedan 1911) i

Malmöh. 1., 17 km. n.n.ö. om
Lund. Järnvägsknut med blomst-
rande handel och industri. Bland
större industrianläggningar mär-
kas a. b. P. Håkansson (ättik-

fabrik) och en avdelning av ör-

tofta sockerbruk. Dessutom mek.
verkstad och skofabrik samt en
orgel- och pianofabrik. Komm-
nal mellanskola, högre samskol»^

Folkhögskola med samskoleord-

nad vinterkurs (sedan 1902).

KyrkUgt tillhör E. Västra SaUe-
rups ekn, dock med egen kyrka,

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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ESLÖV
Skala |:60000

q 3C m.

JCarlsro
VattigQ.-;.

?r-
•öl

Éjohuseiv \

och lyder judiciellt under landa-

rätt, Frosta och E. domsaga, där
E. bildar eget tingslag. 6,020 inv.

E'smann, Gustav, f . 1860, d.

1904, dansk författare och jour-

nalist. E. var en kvick och iro-

nisk Köpenhamnsskildrare. Han
debuterade ss. novellist men vann
sin egentliga framgång ss. dra-

matiker; bland hans skådespel

märkes det även i Sthlm ofta

uppförda lustspelet Alexander den
store (1900).

v. E'smarch, Johann F.ried-

richAugust, f. 1823, d. 1908,

tysk kirurg, prof. i Kiel 1857,

verksam inom krigskirurgin och
samaritföreningsväsendet, som
han grundade. Blodfritt opere-

rande med hjälp av elastisk

binda, den vanliga kloroform-

masken och sköljkannan äro E:s
uppfinningar.

Esote'riker (av grek. eso' te-

ros, inre), de grekiska filoso-

fernas i hemligheterna invigda

lärjungar, i motsats till e x o t e'-

rikerna. — Esote'risk,
avsedd för invigda.

Espa'da, sp., värja; fäktare;

"matador". Se Tjurfäkt-
ning.

Espa'iia [espa'nja]. La E.,

sp., Spanien.

Esparse'tt, Ono'brychi8 sati'-

va, en flerårig ärtväxt (fam. Le-\

gumino'sas) med röda blommor i

axlika klasar. Härstammar från
s. Europa och odlas där rätt all-

mänt som foderväxt. I Sverige
finns den förvildad, sällan odlad.

Esparte'ro, Baldomer o,

furste av V e r g a r a, f . 1792, d.

1879, spansk marskalk och stats-

man. E. var hantverkarson, käm-
pade som menig mot Napoleon,
avancerade hastigt och ledde un-'i

der kampen mellan de s. k. kri-

stinos och carlisterna 1833—39
med framgång de förras trupper
till slutlig seger. Då styrelsen

trots Ers yrkanden på en liberalf

regim fördes i konservativ andai
tågade han mot Madrid, gjord©
sig själv till ministerpresident}'

1840 och f. å. till förmyndar-ji

regent för drottning Isabella|

Som sådan bekämpade E. stän-

diga upprorsrörelser och bleT

hatad för sin grymhet. Har
flydde 1843, då oppositionen ble\|

honom övermäktig. Han togs se-

dan till nåder, var åter liberal

regeringschef 1854—56 men levd<

därefter i tillbakadragenhet.

Espa'rtogräs, se S t i p a.

Espera'nto, ett konstruera

internationellt språk, "världs

språk", med uppgift att under

lätta det andliga utbytet mellai

skilda folk. E. har till upphovs
man Ludwig Zamenhof (i

1859, d. 1917), läkare i Warszawa
vilken utarbetade ett förslag ti.

la lingvo internacia (det intei

nationella språket) 1878 ca"

under signaturen Doktoro Espt

ranta offentliggjorde det 18811

jämte program, grammatik o(

ordlista på fem europeiska spré

E., som fixerades på en kpngre^

i Boulogne-sur-Mer 1905, bygge

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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på ett begränsat antal stammar,
rotord, varur sedan genom för-

stavelser och ändelser övriga ord
bildas. Rotorden äro till tre

fjärdedelar rent internationella

(latinska), ss. hotell, doktor,

figur, minut. Ordklasser och
olika böjningsformer bildas fullt

regelbundet, t. ex. substantiv

genom ändeisen o (pl. oj), ad-

jektiv (ävensom ordningstal och
pers. pronomen) genom ändei-

sen a. — E. har ss. skolämne upp-
tagits i en del engelska, tyska och
franska m. fl. folkskolor, och åt-

skilliga handelsfirmor använda
språket i sin korrespondens. Un-
der världskriget gjorde Uni-
versala Esperanto Aso-
cio (U. E. A.) i Geneve stora

insatser, bl. a. genom penningför-

medling i krigszonerna åt de kam-
pandes familjer. I olika länder

finnas esperantotidskrifter, bland
vilka märkas Esperanto (Gene-

ve), Oficiala Gazeto (Paris),' Es-

peranto Triumfonta (Köln) samt
ett specialorgan för blinda,

Esperanta Ligilo. 1906 stiftades

Svenska E s p er an t o f ö r

-

bundet. Jfr I d o.

Espira'ndo, ital., bortdöende.

Espi'rito Sa'nto, stat i Brasi-

lien, vid kusten av Atlanten. Stor
kaflfeodling. Huvudstad Victoria.

460,000 inv.

Espi'ritu Sa'ntu, största ön
bland Nya Hebriderna.

Esplana'd (fr. esplanade),
öppen plats ; bred gata med alléer

1. park mellan två gator.

Espressio'ne, ital., uttryck. —
Mus. C o n E., e 8 p r e s s i' v o,

med uttryck, uttrycksfullt.

Esprit [espri'] (fr., ande^ för-

stånd, kvickhet), förmåga av
snabb och livlig uppfattning samt
elegant, slagfärdigt uttryckssätt;

anses särskilt ss. en fransk egen-

skap. — Esprit de corps
[da kå'r], kåranda, samhörighets-
känsla inom en kår. — Esprit
d'e8calier [deskalje'], "slag-

färdighet i trappan", ett kvickt,

träffande svar, som man först för

sent finner. — Esprit gau-
lois [gåloa'], gallisk anda,
grovkornig uppsluppenhet (ett

föregivet släktarv från gallerna,

Frankrikes urinvånare).

de Espronceda y Lära [-the'-

da], José, f. 1810, d. 1842,

spansk skald, måste för sitt del-

tagande i de revolutionära rörel-

serna fly till England och Frank-
rike, varifrån han 1833 återvände
till Spanien. E. är den spanska
nyromantikens främste skald,

särskilt påverkad av Byron.

Esq., E s q r., förk. för Esquire.

Esquilinska kullen, se Rom.
Esquire [eskoa'jJ8], urspr.

sköldbärare, under medeltiden

engelsk titel för krigare; numera
titel för äldste sonen av en

knight, yngre son av högadlig

och hans äldste son; användes

på brev till varje bildad engels-

man och sättes efter namnet;
förk. vanl. E s q. 1. E s q r.

Esquirol [eskirå'll], Jean
Étienne Dominique, f.

1772, d. 1840, fransk läkare,

grundläggare av den första psy-

kiatriska kliniken och jämte Pi-

nel den moderna psykiatrins ska-

pare.

Esra, skriftlärd av prästerlig

släkt, uppväxt biand de i Babel
kvarboende judarna, begav sig

omkr. mitten av 400-t. f. Kr. till

Jerusalem och ingrep här, stödd

på fullmakt av den persiske

konungen, energiskt mot de blan-

dade äktenskapen och därmed
följande förbindelser med de
kringboende folken och lyckades
verkligen genomföra sitt pro-

gram: att avskilja judarna från

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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allt "hedniskt" och att förmå dem
att högtidligt förplikta sig till

hällande av den i samma syfte

skrivna lag, som han medfört
från Babel (sannolikt den s. k.

Prästkodex). — Åtskilliga ju-

diska skrifter äro uppkallade
efter E. Bland de kanoniska mär-
kes E s r a bok, vilken är sam-
manställd efter äldre källor på
200-t. f . Kr. och i kap. 1—6 skild-

rar den första hemvandringen
samt i kap. 7—10 E:s resa och
verksamhet; bland de apokry-
fiska i Septuaginta och Vulgata
den s. k. Tredje Esra bok
(så benämnd, emedan Nehemjas
bok där räknas ss. Andra Esra
bok), till större delen blott en
grekisk kompilation av stycken
ur Esra, Nehemja och Krön.,

samt den märkliga Fjärde
Esra bok 1. Esras apoka-
lyps (saknas i Septuaginta men
ingår, jämte Tredje Esra, i Vul-
gata SS. bihang till N. T.), vilken

urspr. avfattats på hebreiska men
bevarats blott i övers.; den är en
trösteskrift med apokalyptisk
bakgrund, härrörande från tiden

efter Jerusalems fall år 70 e. KJr.

Esrom kloster, berömt danskt
cistercienskloster, urspr. benedik-
tinkloster, vid Esromsö, grundat
omkr. 1145, upphävt 1559, nu till

största delen förstört.

Esromsö, en av Danmarks
största och vackraste insjöar, be-

lägen på n. Själland. Se ill. till

Danmark sp. 47.

Ess. 1. Den medelst ett b en
halv ton sänkta noten e; förväx-

las enharmoniskt med d i s s. —
2. E. 1. ä s s (av lat. as, måtts-
enhet), ettan å tärning, i kortlek
o. d. I kortspel har E. valören 1

eller 14.

E'ssad pasja, Achmed, f.

1863, d. 1920, albansk hövding,
deltog i den ungturkiska revolu-

tionen 1908, blev medlem av
turkiska parlamentet och under
första Balkankriget överbefälha-

vare i Skutari, som han 1913
överlämnade till Montenegro.
Efter Vilhelms av Wied upphö-
jande till furste av Albanien
blev E. inrikes- och krigsminister

och efter dennes fördrivande chef

för en provisorisk regering. Un-
der världskriget intog E. en en-

tentevänlig hållning, fördrevs av
österrikarna 1916 och var sedan
ledare för Albaniens delegation i

Paris, där han blev mördad.

Essay [äsä'] (eng. [e'ssej], fr.

essai [esä']), försök, populär-

vetenskaplig 1. litterär uppsats.

Ordet begagnades i denna mening
första gången av Montaigne
i hans Essais (1580). — Es-
say i st [esäi'st], essayförfattare.

Ess dur, durtonart med ess tiU

grundton och tre b-förtecken,

framför h, e och a. Parallellton-

art: c moll.

E'sse, lat., att vara; varande.

Esséer 1. e s s e' n e r (trol. av
ett arameiskt ord med betydelsen

"from"), egendomlig, synkretis-

tiskt influerad sekt bland judar-

na vid Kristi tid, skildrad av

Filon och Josephus. Dess medlem-
mar bildade ett slutet brödra-

skap med genomförd egendoms;
gemenskap och bodde i särskilda

ordenshus. De livnärde sig av

åkerbruk och förkastade blodiga

offer, edgång, krigstjänst, han-

del och slaveri. I deras from-

het spelade tvagningar en fram-|

trädande roll. F. ö. hade de en

utvecklad änglalära och visade en

påfallande vördnad för solen.

Esseide, se Adlersparre 4.

E'ssen, stad i Rhenprovinsen,
Preussen, en av huvudorterna i

industridistriktet Ruhr. E., som
ligger i det westfaliska stenkols-

områdets centrum, har sedan mit-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under å.
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ten av 1800-t. utvecklat sig till

storstad (1854 blott 10,500 inv.)

och blivit en av huvudorterna för

den tyska järnhanteringen. Vik-

tigast av industrianläggningarna

i E. äro utan jämförelse de väl-

diga Kruppverken (se K r u p p
och ill. till d. o.). 440,000 inv.

— E. har uppvuxit kring ett

nunnekloster och blev riksomedel-

bart 1275 samt införlivades efter

växlande öden med Preussen 1814.

v. Essen, adlig ätt, friherrlig

1719, en gren grevlig 1809. —
1. Fredrik Ulrik v. E., f.

1721, d. 1781, frih., politiker.

E. var under slutet av frihets-

tiden en av mösspartiets le-

dare. Ehuru en av de ivri-

gaste partimännen, fogade sig E.

i 1772 års författning. — 2.

Hans Henrik v. E., den före-

g:s son, f. 1755, d. 1824, greve,

militär och politiker. 1795—97

överståthållare i Stockholm och
1800—07 generalguvernör 'över

Pommern, där under hans sty-

relse livegenskapen avskaffades.

Efter statsvälvningen 1809 en kort

tid statsråd, sändes E. sedan till

Paris, där han i jan. 1810 avslöt

freden mellan Sverige och Frank-
rike. 1811 fältmarskalk, 1814—
16 riksståthållare i Norge, 1816
riksmarskalk. — 3. Fredrik v.

E., f. 1831, d. 1921, frih., hov-
man, politiker. Urspr. militär,

blev E. 1863 disponent för Vatt-
holma bruk, bevistade de tvenne
sista ståndsriksdagarna och var
1866—74 och 1877—1906 led. av
F. K. E., som omfattade moderat-
konservativa åsikter, var 1888

—

94 finansminister i Bildts, Åker-
hielms och Boströms ministärer.

Riksmarskalk 1894—1911.

Essen-Möller, E 1 i s, f. 1870,
läkare, prof. i obstetrik och gyne-
kologi i Lund sedan 1901. Har
verkat för allmännare bruk av

kejsarsnittet i fostrets intresse

och för energiskt ingripande mot
eklampsin.

Essens [esa'r)s] (fr. essence,

väsen), extrakt (till likörer, par-

fymer) ; välluktande oljor. Se
Parfym.

Essentiell [-siä'll] (lat. essen-

tia' lis), väsentlig. — Essen-
t i a' 1 i t e r, lat., väsentligen. —
Essentialite't, väsentlighet.

Essequibo [esikoi'bqu], största

floden i britt. Guyana. Längd c:a
950 km. Storartade vattenfall.

Essex [e'ssiks], grevskap i s.ö.

England, n. om Thames' mynning.
Åkerbruk är huvudnäring. Hu-
vudstad Chelmsford. 920,000 inv.

— Intill 800-t. var E. ett tidvis

självständigt ängelsachsiskt små-
konungadöme.
Essex [e'ssiks]. Earl av E.,

engelsk adelstitel, som innehafts

av olika släkter. — 1. Thomas
Cromwell, earl av E., f. 1485,

d. 1540, engelsk statsman. Var av
ringa härkomst, kom 1523 in i un-
derhuset genom kardinal Wolseys
hjälp. Efter dennes död blev han
1531 Henrik Vllirs mäktigaste
minister och upphöjdes 1540
till earl av E. E., som förmådde
konungen att göra sig själv till

kyrkans överhuvud, ledde den
engelska reformationen med hän-
synslös kraft och sökte förbin-

delse med Tysklands protestan-

tiska furstar, bl. a. genom för-

medlandet av ett giftermål mel-
lan Henrik och Anna av Kleve.

Då konungen kort därefter

önskade skiljas, blev den allmänt
hatade E. störtad och halshug-
gen. — 2. Robert Deve-
reux, 2:e earl av E., f. 1566,

d. 1601, engelsk hovman, drott-

ning Elisabets gunstling, deltog i

sin styvfader Leicesters expedi-
tion till Nederländerna (1585

—

87), fick sedan höga poster vid

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas under Ä.
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Robert Devereux, earl av Essex. Kop-
parstick av J. Granthomme.

hovet och blev 1593 medlem av
Privy Council. E. förfäktade en
aktiv antikatolsk utrikespolitik.

Efter att ha genomdrivit och
delvis lett tvenne flottexpeditio-

ner till spanska kusten (1596
och 1597), blev E. 1599 utnämnd
till generalguvernör på Irland

med uppdrag att nedslå ett upp-
ror i Ulster. I st. f. att kuva upp-
roret slöt E. blott ett stillestånd

och återvände till hovet, varför

den förbittrade Elisabet lät häkta
honom. Dömd förlustig sina äm-
beten, inlät sig E. i landsförrä-

diska stämplingar med skottar

och några katolska lorder. Efter

ett misslyckat upprorsförsök blev

han avrättad. — 3. Robert
Devereux, 3:e earl av E., f.

1591, d. 1646, den föregts son,

engelsk krigare, kom i opposition

till Karl I på grund av dennes

mot parlamentet fientliga politik

och blev 1642 utnämnd till över-

befälhavare över parlamentets

armé. E. vann en del framgångar.

men 1644 blev hans armé kring-

ränd och tillfångatagen i Corn-
wall.

Essingen, Stora och Lilla
E., holmar i Mälaj-en, tillhörande

Bromma förs., Sthlms stad. Stora
E. är bebyggd med villor. Lilla

E. har flera stora fabriksanlägg-

ningar (bl. a. a. b. Primus och

a. b. Lux). Sammanlagd areal

0,84 kvkm. 1,300 inv.

EssiVus, se Kasus.
E'ssling, se A s p e r n.

E'sslingen, stad i Wiirttem-
berg, vid Neckar. Stor maskin-
fabrik. Textilindustri. Vinodling.

38,000 inv. — E. blev stad 886,

fri riksstad 1209 och kom på
1400-t. i beroende av Wiirttem-
berg.

Ess moll, molltonart med ess

till grundton och sex jj-förtecken,

framför h, e, a, d, g och c. För-
'f|

växlas enharmoniskt med diss

moll. Parallelltonart: gess dur.

Essunga, socken i Skarab. 1.,

jämte Lekåsa, Barne-Åsaka,
Fåglum och Kyrkas pastorat i

Skara stift. Inom E. ligger Nos-

Esslingen. Stadskyrkan och brunnen.

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas under
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sebro munlcipalsamhälle. 2,225

inv.
I

E'ste, italiensk fursteätt, som
fick sitt namn genom att mark-
greven Alberto Azzo (d.j

omkr. 1097) blev herre över

staden Este. Han hade två sö-

ner, av vilka Welf (Guelph)|
1070 blev hertig av Bayern och

stamfader för den ännu levande
grenen Welf-Este eller welfiska

ätten (se W e 1 f e r) . Familjen
E:s italienska besittningar ärv-

des av den andre sonen F o 1 c o

I, stamfader för grenen Folco^
Este. Folcos ättling Azzo VI,
som var anförare för det guel-

fiska partiet, blev 1208 herre över

Ferrara. Dennes brors sonson
Obizzo (d. 1293) ökade ättens"

besittningar med Modena och Reg-
gio. B o r s o, f. 1413, d. 1471, blev

av kejsaren upphöjd till hertig

av Modena och Reggio och av
påven till hertig av Ferrara.
Borso var, liksom de flesta Este-
furstarna, litterärt och konstnär-
ligt intresserad och höll ett ly-

sande hov. Han efterträddes av
brodern Ercole (Herkules),
f. 1431, d. 1505, även han en
framstående kulturpersonlighet,

som beskyddade bl. a. Boiardo
och Ariosto. Ercole hade tvenne
ryktbara döttrar, Isabella, f.

1474, d. 1539, och Beatrice,
f. 1475, d. 1497. Isabella, som var
gift med markgreven av Mantua
Francesco Gonzaga, var en begå-

vad och kraftfull furstinna, som
vid eitt hov i Mantua samlade
omkring sig konstnärer (Ra-
fael, Giulio Romano) och för-

fattare (Castiglione). Beatrice

var gift med Lodovico Sforza {il

Moro), hertig av Milano. Hon var
en av sin tids skönaste och mest
begåvade furstinnor samt gynna-
de Lionardo, Bramante m. fl.

konstnärer. Ercoles son och efter-

Alfonso I. Kopia av Dosso Dossi efter

målning av Tlzlan,

trädare, Alfonso I, f. 1486, d.

1534, som var en statsklok furste

och en stor krigare, var gift med
Lucrezia Borgia (se d. o.). En av
hans söner var kardinal I p p o -

1 i t o d. y., en stor konstälskare,

som byggde Villa d'Este i Ti-

voli (se d. o.). Alfonso I:s son-

son Alfonso II, f. 1533, d.

1597, är namnkunnig ss. beskyd-
dare av Tasso. Under efterträ-

daren, C e s a r e, f. 1533, d.

1628, förlorade huset E. sin

maktställning genom att påven
Clemena VIII 1598 berövade det

Ferrara. De återstående besitt-

ningarna, huvudsakligen Modena
och Reggio, förlorades i freden

i Campo Formio 1797. 1803 av-

led den siste manlige ättlingen av

grenen Folco-Este, Ercolelll.
Dennes dotterson Frans IV, f

.

1779, d. 1846, son till en österri-

kisk ärkehertig, grundade sido-

grenen Österrike-Este och fick

1814 Modena som hertigdöme.

Detta förlorades 1859 av hans
son Frans V, f. 1819, d. 1875.

med vilken ättegrenen utdog pä

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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manssidan. Därefter överflytta-

des hertigtiteln av österrike-Este

till ärkehertig Franz Ferdinand
och bäres nu av andre .sonen till

kejsar Karl I av Österrike-

Ungern.

E'ster, se E s t r a r.

E'ster. 1. E. (lat. Ae'stii),

namn pä numera försvunna indo-

europeiska folkstammar, besläk-

tade med de nuv. litauerna och
letterna samt med de nu utdöda
pruserna. De omtalas redan av
Tacitus och bodde i nuv. Ost-

Preussen, som under vikingatiden

kallades Estmere. — 2. E. (estn.

eestlane), ett finsk-ugriskt folk,

bosatt i Estland. Jfr Finsk-
ugriska språk.

E'ster, en judisk flicka, om
vilken berättas i den sannolikt

under 200-t. f. Kr. i den östliga

diasporan författade Esters
bok. Enl. denna lyckas E., adop-
tivdotter till en jude Mordokai,
sedan hon blivit den persiska

konungen Ahasveros' (= Xerxes')

gemäl, att omintetgöra ett anslag

mot Mordokai och judarna av
konungens minister Haman och i

dess ställe fä Haman hängd samt
tillstånd givet åt judarna att

grundligt hämnas pä sina fiender.

Till minne av dessa tilldragelser

instiftas den sedermera årligen

på våren firade p u r i m s festen.

— Denna berättelse avspeglar den
ständiga spänningen mellan ju-

darna och de folk, bland vilka

de bodde, men är i detalj uppen-
bart ohistorisk. Namnen och en

del av motiven, liksom purims-
festen, torde ytterst gå tillbaka

på babylonisk mytologi, varifrån

judarna fått materialet genom
persisk förmedling och därpå ut-

format det på nyssnämnda sätt.

Ers bok är liksom Judits bok
besjälad av fanatisk anda men
saknar varje religiöst element.

I Palestina vann den först sent

insteg och blott efter starkt
motstånd en plats i kanon. I

Septuaginta är den på olika

punkter försedd med tillägg, som
bl. a. avse att giva den religiös

färg. Av Hieronymus utskilda
och ställda vid bokens slut, ha
dessa av Luther och i den svenska
Bibeln upptagits bland G. T:s
apokryfer, nu under rubriken
Tillägg till Ester.

Esterhäzy [ä'stärhaåi] av
Galåntha, ryktbar ungersk
magnatfamilj, känd sedan 1200-t.

Bland dess medlemmar märkes
Miklos IV, furste av E., f.

1765, d. 1833, krigare och diplo-

mat, vilken hopbragte ett ena-

stående tavelgalleri, som nu del-

vis förvaras i konstmuseet i

Budapest.

Estesiome'ter, se Känsel-
krets.

Estetfk (av grek. aVstesis, eg.

den kunskap, som kommer genom
sinnena), vetenskapen om det

sköna. En estetisk upplevelse kan
karaktäriseras som en åskådning,

i vilken uppmärksamheten styres

av glädjen vid själva åskådning-

en. Den skiljer sig från en verk-

lighetsupplevelse genom att så-

dana det praktiska livet styrande

känslor som fruktan, vrede, mot-
vilja, alla begär och instinkter

där äro undertryckta. En faro-

fylld eller motbjudande verklig-

het, ss. en tragisk hjältes li-

dande och undergång, ett skepps-

brott eller ett slumkvarter, är i

den estetiska upplevelsen befriad

från faran 1. fulheten; lioa

åskådaren uppstår ingen tendens

till flykt eller vämjelse, utan J

stället bindes hans uppmärksam-
het vid sitt föremål, och han kän-

ner glädje och medkänsla. Denna
medkänsla, sympati, vari sorg in-

går, skiljer också den estetiska

Ord, 8011^ pi äteffinnas under E, torde sökas under Ä.
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glädjen från glädje i verklighe-

ten. — En estetisk upplevelse för-

medlas dels genom naturintryck

och handlingar (det natursköna),

dels genom konstverk, vilka ren-

odla de estetiska upplevelserna

och därigenom förmedla dem till

åhörare och åskådare (det konst-

sköna). — Ers problem som ve-

tenskap är att klargöra den när-

mare beskaffenheten av den este-

tiska erfarenheten. Detta kan ske

från två utgångspunkter ; dels kan
man undersöka beskaffenheten av
den psykiska akt, varigenom de

estetiska omdömena komma till,

dels kan man utgå från dessa om-
dömens föremål och uppställa

frågan: huru äro de föremål be-

skaffade, som väcka estetiska in-

tryck? Den förra metoden kallas

subjektiv, den senare objektiv E.

— Skönheten hos ett föremål

är icke jämförlig med dess färg

och form, då dessa äro fysiska

egenskaper; däremot samman-
hänger skönheten otvivelaktigt i

vissa fall med dessa egenskaper.

En grekisk tempelfasad uppfattas

som skön på grund av sin harmo-
niska form. Skönheten i en ruin

ligger däremot icke i den yttre

formen utan i stämningen, tanken

på gångna tider och förgänglig-

heten. På dessa förhållanden ha
två motsatta åsikter angående
det estetiska uppbyggts, av vilka
den ena anser det sköna endast
bestå av form (formalism), me-
dan den andra anser, att skön-

heten endast kan ligga i inne-

hållet (i^Zealisw). Denna motsätt-
ning, som särskilt framträder i

den äldre, filosofiskt orienterade

E., har av den moderna, huvud-
sakligen på psykologisk grund ar-

betande estetiska vetenskapen
upphävts. Ett intryck av skönhet
kan alstras såväl av föremåls
form som innehåll. Dessutom har

man funnit, att i skönhetsupp-
levelsen ingår icke bara uppfatt-

ningen av form, resp. innehåll

utan också med de rena sinnes-

förnimmelserna förbundna, enkla
känsloupplevelser, s. k. känslo-

toner. En viss färg har en lug-

nande inverkan, en annan eggar,

vid följandet av en linje uppstå
vissa behagliga 1. obehagliga
rörelsekänslor, den mörka och
dystra karaktären i en dikt kan
ligga i användandet av ord med
övervägande hårda vokaler, rytm
och symmetri ha en omedelbar
psykisk inverkan o. s. v. Dessa
förhållanden ha under det se-

naste halvseklet blivit på experi-

mentell psykologisk väg ingående
undersökta, och man har på dem
velat uppbygga hela den estetiska

vetenskapen. Numera är man
ense om att häri ligger en över-

drift och att ett föremåls este-

tiska egenskaper måste sökas i

en förening av sinnesintryck,

form- och innehållsuppfattning.
— Nu kan man emellertid mot
denna metod rikta den avgörande
frågan, om överhuvudtaget såda-

na objektiva estetiska egenskaper
finnas. Även om konsthistorien

säger oss, att vissa former, ss.

rytm, meter, symmetri, funnits i

alla kulturers litteratur och
konst, så äro å andra sidan

dessa former så olika och ha ge-

nomgått så stora förändringar,

att man har rättighet att miss-

tänka, att föremålen för estetisk

njutning helt och hållet äro be-

roende på kulturförhållanden

eller enskilda vanor. Denna kri-

tik utgår från det estetiska in-

tryckets egen natur. Det este-

tiska omdömet är intet logiskt

omdöme utan ett värdeomdöme
och har därför icke det förras

omedelbara objektivitet. Om jag

säger: "detta träd är en björk",

Ord, gom ej äterfinnaa ^nder E, tqfd^ ^kas under Ä.
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grundar jag omdömet på min
uppfattning om trädets form till

skillnad från andra träds. Det
estetiska omdömet "detta träd är
vackert" är däremot en värdering
av trädet på grund av dess
"vackra" form och färg, stam-
mens smäckra resning, grenarnas
lätthet 1. liknande, av mig
upplevda egenskaper. Men det

estetiska, som jag sålunda upp-
fattar hos björken, kan vara
en annan person främmande. —
Då man därför av dessa och
andra skäl valt den första av
ovan angivna forskningsmetoder
och undersökt det estetiska in-

trycket som psykisk akt, har man
dels gått nedifrån och undersökt
den omedelbara verkan av enkla
former, färger och toner, dels ut-

gått från den estetiska upplevel-

sen, uppfattad som helhet. Man
har i förra fallet huvudsakligen
undersökt beskaffenheten av den
lustverkan, som dessa enkla for-

mer utöva. Vid denna metod lö-

per man emellertid lätt fara att

identifiera estetisk njutning med
sinnlig njutning i allmänhet. Un-
dersökningen av den estetiska

upplevelsen som helhet strävar
därför i främsta rummet efter

att lösa detta Ers huvudproblem,
den estetiska upplevelsens ställ-

ning till intellektuell verksam-
het, till viljelivet och omform-
ningen av känslorna. Därvid har
man i huvudsak kommit fram
till den här inledningsvis gjorda

karaktäristiken. — Man har se-

dan antiken varit på det klara

med att, även om en absolut este-

tisk egenskap finnes, denna säl-

lan uppträder ren utan i olika

modifikationer eller kategorier.

De viktigaste av dessa är det

idealsköna 1. det sköna i in-

skränkt mening, det tragiska,

det komiska, det sublima, det be-

hagfulla och det värdiga. — Un-
dersökningen av de estetiska före-

teelserna kan dels utgå från den
konstnärliga gestaltningen, dels

från betraktandet, "njutningen",
av ett konstverk 1. ett naturin-
tryck. — E:s historia som sär-

skild vetenskap är kort; den bör-

jar med tysken Baumg arten,
f. 1714, d. 1762, som 1750 utgav
Aesthe'tica. Insprängda i filoso-

fiska arbeten förekomma emel-
lertid estetiska observationer och
teorier ända sedan antiken, och i

England och Frankrike utgåvos
under 1700-t. flera estetiska spe-

cialarbeten (Hutcheson, Hö-
gart h, E. Burke, Diderot '

m. fl.). Den första estetiska teo-

rin uppställdes av Aristote-
1 e s, som ansåg det estetiska leda

sitt ursprung ur glädje vid efter-

härmning av verkligheten. Trage-
dins uppgift var rening (grek.

Tca'tarsis) genom att uppväcka
fruktan och medlidande hos åskå-

daren. Genom den senare be-

stämningen är den grundläg-

gande skillnaden mellan konst

och verklighet uppdragen. Ari-

stoteles' teori fortlevde utan
större förändringar ända fram
till 1700-t. Kant skilde det este-

tiska omdömet från det "rena"
och det "praktiska" förnuftet

och bestämde ingående det este^-

tiska värdets natur. Med ut-

gångspunkt från Kant utvecklade

Schiller och därefter H.

Spenceren teori om leken som
ursprung till konsten. Konst och

lek ha gemensamma men också

skiljaktiga drag; grymhet t. ex.,

som kan ingå i leken, är konsten

främmande. I modern tid har Y.

H i r n uppställt en teori, enligt

vilken konsten beror på uttryck

av känslor för uttryckets egen

skull. Den estetiska njutningen

har av L i p p s förklarats bero

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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på åskådarens "inkännande" (ty.

Einfiihlung) av sig själv i konst-

verket. Denna teori utgår där-

ifrån att i det estetiska ett mo-
nument av illusion ingår: jag

vet, att min estetiska upplevelse

är en fantasiprodukt, men ge-

nom inkännandet i E. gör jag

den till en verklighet. — Ss.

vetenskap om den estetiska erfa-

renheten i allmänhet är E. skild

från konstläran, vilken be-

handlar de olika konstarternas
uttrycksmedel och funktioner,

och som med hänsyn tiU dessa

uppdelas i poetik, konstteori och
musikteori (se dessa ord). — E s-

t e' t i k e r, person, som sysslar

med estetik. — Est e' tis k,

hörande till estetiken; smakfull.

Estho'nia, lat. (även engelsk)

form för Estland.

Estienne [etiä'nn] 1. S t e -

p h a n u s E., fransk adlig bok-
tryckarsläkt, vars stamfader,
H e n r i E., f. 1460, d. 1520, grun-
dade ett tryckeri i Paris 1501,
vilket sedan fortsattes av sonen
Robert E., f. 1503, d. 1559.

Denne hade stora humanistiska
intressen och utgav mycket bety-

dande arbeten (c: a 400), bland
dem Thesau'rus Wnguae laWnae
(1532), 11 bibelupplagor samt en
mångfald vederhäftiga och väl-

tryckta kommenterade upplagor
av klassiska författare. Hans son
H e n r i E., f. 1528, d. 1598, grun-
dade i Geneve ett tryckeri, utgav
klassiska författare i goda upp-
lagor, skrev själv Thesau'ruå
Wnguae grae'cae (1572) och
tryckte även franska arbeten. —
Hans sonson A n t o i n e E., f

.

1592, d. 1674, dog blind och i

djupaste armod. — E:s boktryc-
karmärke, olivträdet, användes
först av Robert E.

Estime [esti'mm], fr., högakt-
ning. — E8tima'bel, akt-

Robert Estienne. Samtida kopparstick.

ningsvärd. — Estime' ra, vär-

dera, uppskatta, högakta.

Estland, E e s t i. 1. Fordom
svenskt generalguvernement och
ryskt guvernement på s. sidan om
Finska viken (se kartan sp. 1211).

Detta urspr. E. omfattade blott

en del av det av esterna bebodda
området. — 2. Republik på ö.

sidan av Östersjön, huvudsakligen
omfattande av forna ryska guver-

nement hela E. 1, n. Livland och
av Ingermanland en remsa ö. om
Narova. E. gränsar i ö. till Sov-

jet-Ryssland och i s. till Lettland.

Till E. höra även öarna ösel,

Dagö, Kynö och Runö. 47,550 kv-

km. 1,110,000 inv. — Natwr-
beskaffenhet. E. är i det stora

hela ett slättland, vars n. del

utgöres av en med ett tunt

hmnusskikt övertäckt kalkplatå,

tillhörande östbaltiska siluren,

medan s. delen geologiskt tillhör

devonformationen och delvis täc-

kes av kvartära bildningar, ö.

och s.ö. E. är mera kuperat;
högsta punkten är Munamägi i

s.ö,, 324 m. ö. h. Kusten mot Fin-

ska viken har karaktären av en
abrasionsbrant, stimdom 50 m.
hög. I v. förekommer skärgård.

E. har stor rikedom på småsjöar

Ord, som ej återfinnas imder E, torde sökas under Ä,
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och myrar. Största floden är ISTa-

rova. — Klimatet är trots Öster-

sjöns närhet rätt kontinentalt

med kalla vintrar och varma
somrar. Medeltemperaturen i

Baltischport (vid kusten) är 4°, 6,

januaritemperaturen — 5°, 7,

julitemperaturen 16°, 2. Motsva-
rande siffror för det längre in i

landet belägna Dorpat äro 4°, 4,— 6°, 8 och 17°,i. Nederbörden,
som är tämligen likartat förde-

lad över landet, uppgår till c:a
560 mm. och faller mest under
månaderna aug.—nov. — Befolk-

ning och näringar. E. bebos hu-

vudsakligen av ester, som med
92 % ingå i befolkningssiffran.

1,5 % av befolkningen äro tys-

kar (balter), vilka huvudsak-
ligen bo i städerna. De övriga

utgöras huvudsakligen av rys-

sar samt på en del öar och i

vissa kusttrakter en gammal
svensk befolkning (se E s t -

svenskar). Jordbruk och bo-

skapsskötsel äro huvudnäringar.

23 % av landet upptagas av

åkrar, 42 % av ängar och betes-

ti

marker, 20 % av skog. Från E.

kommer bl. a. en del av det asp- It

virke, som användes inom den
f

svenska tändsticksindustrin. E.

saknar mineraltillgångar med un-
dantag av brännskiffer, som bry-

tes i stor skala för industrins

behov, samt fosforit och gips. Den
relativt svagt utvecklade indu-

strin är huvudsakligen inriktad

på tillverkning av papper, ce-

ment, sprit, glas, bomullsvävnader
(t. ex. de stora Kränholmmanu-
fåkturerna i Narva) och tänd-

stickor, över E. går en stor del

av transitotrafiken mellan Ryss-

land och n. och v. Europa. Hu-
vudstad Reval. Av övriga städer

märkas Dorpat, Walk, Pernau,

Baltischport samt Narva. Järn-

vägsnätets utsträckning är c:a|,

1,240 km. Ers handelsflotta harj

ett tonnage av 52,153 ton. — |;'

E:s mynt äro estniska mark.
— Enligt den 1920 antagna för-\

fattningen är E. en helstats-

republik, där den suveräna mak-^i

ten utövas av en riksförsamling,

Riigikogu, vars 100 led. väljas

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Kreatursstock 1922.

Får 728,618

Nötboskap 505,806

Bvin 261,044

Hästar 192,199

Handelsomsättning (milliarder estn.

mark).
1920 1921

Import . Ii39 4,39

Export 1,23 2,28

1922

5,59

4,8»

1921Estlands handel med Sverige
(mill. kr.).

Import:
Fisk 0,09

Spannmål, mjöl m. m 3, 30

Lingarn 0,99

Vävnader m. m 1,46

Hudar och skinn . 0,ii

Mineraloljor 0,23

ötenkolstjära m. m 0,io

Pappersmassa, papper m. m. . . . 0,48

Järnvaror 0,24

Fartyg, fordon, maskiner m. m. . . 1,43

Övriga importvaror 0,42

Importens totala värde

Export:
Kött, smör, ägg m. m. .

Potatis .

Lin
Bomullsvävnader . . .

Portlandcement . . .

Övriga exportvaror . .

8,85

0,28

0,08

0,2G

0,39

0,40

0,20

Exportens totala värde 1,gi

Viktigaste importvaror (lOOO-tal ton).

1920 1921 1922

Salt 18,09 13,s8 25,29

Kol 13,28 27,13 89,08

Konstgödselmedel . . 7,89 3,52 12,17

Socker 1,86 11,24 14,6»

Viktigaste exportvaror (lOOO-tal ton).

1920 1921 1922

Trävaror. . . . 67,4g 56,s6 181,22

Potatis 25,16 19,co 46,g4

Papper och pappers-
massa 14,69 12,99 21,10

liin . ... . 3,42 5,23 8,60

på 3 är medelst allmän röst-

rätt. Riksförsamlingen utnämner
ministrarna, i spetsen för vilka
stär en "riksäldste", som även är
E:s statschef. Lagförslag kunna
framläggas inför riksförsamling-
en även genom petition, under-
tecknad av minst 25,000 valmän.
— Administrativt indelas E. i 11
kretsar, maakonnad. — Ers
rättsväsen är f. n. föremål för

en revision. Högsta domstolen
har sitt säte i Dorpat, och en

hovrätt finnes i Reval. — För-

sva/rsväsen. Enligt ett ännu
(1923) ej fastställt förslag till

värnpliktslag räcker värnplikten
från 20 :e till 50 :e levnadsåret;

utbildningstiden är vid infante-

riet 18 månader. Armén är in-

delad i tre divisioner, vardera
i fred om 3 infanteriregementen

och 1 fältartilleriregemente. Offi-

cerskåren utgjordes 1922 till stor

del av f. d. ryska officerare, men
nya officerare utbildas nu i E.

E:s sjöstridskrafter äro obetyd-

liga. — Religionen är övervä-

gande luthersk, men någon
statskyrka existerar icke. Den
estniska folkkyrkans överhuvud
är biskopen i Reval. De sven-

ska församlingarna och de tyska

äro sammanförda till var sitt

prosteri. Omkr. 150,000 grekiska

katoliker finnas i E. — Un-
dervisningsväsen, vetenskapliga

och kulturella institutioner. E.

har ett statsuniversitet i Dor-

pat och en teknisk högskola i

Reval, dessutom gymnasier, mel-

lan-, fack- och folkskolor. 21

svenska folkskolor finnas, jämte
en svensk folkhögskola (Birkas

på Nuckö). De olika folkminori-

teterna äro garanterade undervis-

ning på sitt modersmål. Ett est-

ländskt museum har 1923 grun-
dats på slottet Ratshof vid Dor-
pat. Av E:s även för Sveriges

historia givande arkiv har större

delen samlats i Centralarkivet,

en del i universitetsbiblioteket i

Dorpat samt estländska ridder-

skapets och senaste tidens arkiv

i Reval. — Historia. De äldsta

skildringarna av esterna (från

omkr. 1200) omtala dem ss.

ett åkerbruksidkande folk, bo-

satt i bysamhällen. Esterna voro

även sjövana, ty sedan 1100-t.

Ord, som ej återfinnas imder E, torde sökas imder Ä.
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Estland. Industricentrum (Narra).

voro de fruktade på grund av
sina härjningar i de nordiska
farvattnen, varvid bl. a. Sigtuna
1187 förstördes. Troligen hade
svenskarna tidigare företagit lik-

nande härjningståg till E., och
antagligen har en svensk befolk-

ning varit bosatt på E:s öar och
kuster sedan vikingatiden. De
danska konungarna Knut VI och
Valdemar II Sejr sökte genom
korståg kristna och erövra E.,

vilket delvis lyckades den senare,

som 1219 grundade staden och
biskopsstiftet Reval. Något tidi-

gare hade de tyska svärdsriddar-

na fått fast fot i Livland, i vars n.

del esterna vid denna tid synas ha
undanträngt de med dem besläk-

tade liverna. Tyskarna underku-
vade snart alla de ester, som icke

kommit under danskarna. Häri-
genom förlorade esterna såväl sin

nationella som sin personliga

självständighet, ty de tyska rid-

darna bemäktigade sig deras jord

och behandlade dem som ofria. Ge-

nom en resning 1343 sökte esterna

avskudda det främmande oket,

vilket ledde till att Danmark 1346
sålde sina besittningar i E. till

Tyska orden (se d. o.). Denna
nedslog skoningslöst upproret,

införlivade E. med Tyska ordens

länder och ställde det under den
livländska herrmästarens för-

valtning. Omkr. 1400 fick det

tyska ridderskapet i E. arvsrätt

på kvinnolinjen för sina av
orden utdelade län, varigenom
dessa förvandlades till privat-

egendom. Den lutherska reforma-
tionen, som på 1520-t. vann in-

steg i Tyska ordens länder, med-
förde ordensstatens söndersplitt-i

ring. 1558 sökte Kyssland bemäk-j
tiga sig E. och Livland, och i sin

nöd sökte den siste herrmästaren
Gotthard Kettler genom landav-
trädelser till Polen och Danmark
försäkra sig om utländskt stöd.

Gustav Vasas son Johan, då her-

tig av Finland, sökte därvid be-

vaka Sveriges intressen men
hindrades av fadern. Erik XIV.
som insåg faran av att E. föll i

danskt eller ryskt våld, ingrej

däremot 1561 och förmådde der

till Hanseförbundet anslutna sta

den Reval samt Ers tyska ridder

skåp att mot bekräftelse av sinj

privilegier ställa sig under sven
ska kronan. Det svenska väldei

inskränkte sig först till Revali

grannskap, ty stora delar av ö

E. innehades av ryssarna och de

lar av v. E. av ösels hertig, dei

danske prinsen Magnus. 'Unde:

il

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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nordiska sjuårskriget (1563—70)

fördrevos danskarna från E. och
behöllo blott ösel, som avträddes

till Sverige 1645. På 1580-t.

tvungos även ryssarna att ut-

rymma E., och i Tevsinafreden

1595 nödgades de även avstå

Narva län till Sverige. I E., vil-

ket SS. ett generalguvernement
lydde under svenska kronan, bibe-

höll dess adel sina privilegier och
sin genom lantdagen utövade
självstyrelse. Försöken att införa

svensk rätt strandade på adelns

motstånd. Det oaktat blev det

lagbundna svenska väldet de un-
dertryckta esternas lyckligaste

tid. Redan Erik XIV ingrep mot
adelns tyranni och under 1600-t.

förbättrades böndernas ställning

genom fixerandet av deras avgif-

ter till adeln och genom inskränk-
ning av den adliga domsrätten.
Karl XI sökte genom reduktionen
såväl inskränka den tyska (bal-

tiska) adelns makt i E. och Liv-
land som befria de estniska bön-
derna ur den livegenskap, vari de
nedsjunkit. Detta befrielseförsök

möttes av adelns envisa motstånd,
och i förbittringen över godsin-
dragningarna strävade den att

lösgöra E. och Livland från Sve-

rige med utländsk hjälp (se P a t-

kul). Detta den baltiska adelns

Estland. Arensburg på ösel.
riddarborg.

Baltisk

Estland. Eustbild.

förräderi bidrog till utbrottet av
det stora nordiska kriget (1700

—

21), under vilket E. och Livland
1710 erövrades av Ryssland, med
vilket de efter Nystadsfreden 1721
införlivades ss. guvernement (till-

sammans med Kurland bildade de
ett generalguvernement). Här-
igenom avbröts ett betydelse-

fullt kulturarbete, som strä-

vat att ge den estniska befolk-

ningen del av västerländsk kultur,

bl. a. genom upprättandet av
Dorpats universitet 1632. Under
den ryska regimen, som åter-

gav den baltiska adeln dess in-

dragna gods, fick denna fria hän-
der att förtrycka esterna, vilka

härigenom alltjämt kvarhöllos

på en låg kulturnivå och be-

handlades med hårdhet. Den kej-

serliga ukas, som 1816 upphävd©
livegenskapen, var blott en sken-

reform, ty den estniska befolk-

ningen förblev fortfarande rätts-

lös och utan jord. På 1850- och

1860-t. fingo bönderna tillåtelse

att arrendera och köpa vissa jord-

områden, men ännu 1918 ägdes

nära '/b av all jord i nuv. E. av
blott 1,147 baltiska adelsmän.
Visserligen medförde Alexander
II :s reformpolitik, att vissa ju-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Estniska folkdräkter,

risdiktionella reformer infördes

1882, men samtidigt försökte den
ryska regeringen förryska E:s
förvaltning och undervisningsvä-
sen samt undantränga det est-

niska och det tyska språket.

Dessa strävanden rönte motstånd
i en estnisk nationalitetsrörelse,

som vid 1800-t:8 slut började
vinna allt större anslutning (se

Estniska språket och
litteraturen). Ett estniskt

bondeuppror i samband med
revolutionsrörelserna i Ryssland
1905 ledde till svåra härjningar

på de baltiska adelsgodsen och
fördrivandet av ryska ämbetsmän
men imdertrycktes skoningslöst

f. å. Efter ryska revolutionens

utbrott i mars 1917 beviljade

ryska revolutionsregeringen E. i

april 8. å. en autonom ställning

inom ryska riket. Dess område
skulle icke blott omfatta guverne-

mentet Estland utan även den av
ester befolkade n. delen av Liv-

land. En estnisk folkrepresen-

tation valdes, en provisorisk

styrelse under ledning av J.

P o s k a organiserades, och natio-

nella truppförband uppsattes.

Genom omstörtningen i Ryss-

land blev E:s självständighet

hotad av flera faror. Bolsjevis-

men vann insteg, och arbetar-

och soldatråd undanträngde den

nationella styrelsen. Den baltiska

adeln, vilken efter tsarismens

fall närmat sig Tyskland, arbe

tade däremot på att införliva

östersjöprovinserna med detta

land. Okt. 1917 satte sig tys

kama i besittning av ögrupper
Ösel-Dagö-Moon. Sedan under
handlingarna i Brest Litowst

strandat febr. 1918, landstegc

tyskarna från de nämnda öarnr

på fastlandet och bemäktigad(
sig hela E. Narva besattes t

mars, samma dag som Brest

Litowskfreden slöts. I dennj

genomdrevo centralmakterna, at

E. jämte Livland erhöll rät

att självt bestämma sitt öde. Di

hade emellertid den nationelh

estniska befolkningens represen

tanter, som leddes av K. P ä t s

redan (24 febr.) utropat der

oberoende republiken E. Denn:

vägrade tyskarna att erkänna

dess regering upplöstes och

stället övertogs förvaltningen ar

de tyska militärmyndigheterna:

Den estniska nationalitetsrörel

sen undertrycktes genom indrag

ningar av dess tidningsorgan oc)

genom häktandet av dess ledart

Ett "landsråd" inkallades, vilke

nästan uteslutande representera

de balterna. Planerna på att för

tyska E. genom inkallandet a

tyska kolonister och förena de

som ett hertigdöme med Preus

sen omintetgjordes genom cer;

tralmakternas nederlag. I noA

1918 började tyskarna utrynunu

E., och den nationella regeringel"

övertog åter styrelsen. Samt

digt började bolsjevikiska truj

per intränga i E., varvid stor

områden förhärjades. Regeringe

organiserade en armé, sorh unde

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas under ä.
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general Laidoners befäl samt med
understöd av finländska frikårer

och en brittisk flotteskader vin-

tern 1919 lyckades kasta bolsje-

vikerna över gränsen. Samtidigt
deltogo estniska trupper i för-

ening med lettisKa i kampen mot
de tysk-baltiska trupperna i

Lettland (juni 1919). Glenom fre-

den i Dorpat 2 febr. 1920 slöt

E. fred med Sovjet-Ryssland, som
avträdde Narva samt delar av
distriktet Jamburg och av Pskov-
guvernementet. I april 1919 sam-
manträdde E : s konstituerande
nationalförsamling, vilken utar-

betade och 1920 fastställde E:3
författning (se ovan). Genom
den radikala agrarreformen
av okt. 1919 sökte den även lösa

den brännande jordfrågan. Refor-

men innebär, att alla kyrkogods
skola indragas samt alla adels-

gods jämte jordbruksinventarier
mot en av staten fastställd gott-

görelse avhändas sina ägare -och

förklaras för statsegendom. Ge-
nom denna jords utskiftning

skola tiotusentals nya bondehem-
man skapas, vilka sedan skola

arrenderas av den estniska be-

folkningen. Agrarreformen har
till största delen genomförts.

J1920 ägde val rum till den nya
i
riksförsamlingen, som fick en
[antisocialistisk majoritet. Den
I sammanträdde 1921, varvid till

!

riksäldste valdes K. P ä t s, leda-

Iren för bondepartiet. S. å. erkän-
jdes E. de jure av ententemak-
I terna och de flesta övriga stater,

»varjämte det fick tillträde till

jN. F. Genom konferenser med
(Finland, Lettland, Litauen och
iPolen lades grundval för ett po-

ilitiskt och ekonomiskt samarbete
Imellan de olika randstaterna. I

jokt. 1922 avgick Päts och efter-

Iträddes av riksförsamlingens tal-

man J. Kukk. Valen till riks-

församlingen 1923 visade en ökad
partisplittring men rubbade icke

den borgerliga majoriteten. I aug.

s. å. blev Päts ånyo riksäldste

och bildade då en borgerlig koali-

tionsministär.

Estlander, 1. Jakob Au-
gust E., f. 1831, d. 1881, fin-

ländsk läkare, prof. i Helsing-

fors 1860, berömd klinisk lärare

och operatör. Av bestående värde
är hans metod för utbredd rev-

bensresektion vid kronisk var-

bildning i lungsäcken.— 2. Carl
G u s t a f E., f. 1834, d. 1910, fin-

ländsk litteratur- och konsthisto-

riker, prof. i Helsingfors 1868

—

98. Ägnade sina studier först åt

äldre romansk litteratur och
konsthistoria {De bildande kon-
sternas historia, 1867), senare

åt den inhemska litteraturen,

särskilt Runeberg. I talrika kri-

tiska uppsatser, till en del i den
av honom 1876 grundlagda Finsk
tidskrift, intog han i estetiskt

hänseende en mellanställning mel-

lan romantik och realism. E. var
en av stiftarna av Svenska lit-

teratursällskapet i Finland, vars

ordf. han var 1885—97. Som
ordf. i Finska konstföreningen
1878—96 utövade han stort in-

flytande på konstlivet i Finland.

Utan att vara partiman var E.

den svenska kulturens i Finland
främste målsman. Hans Skrifter

började utges 1914. — 3. Bern-
hard E., f. 1863, son till E. 2,

finländsk historiker och skolman.
Har bl. a. utgivit Elva årtionden

ur Finlands historia I: 1809—79

(1919). — 4. Gustaf E., f.

1876, son till E. 1, arkitekt, båt-

konstruktör, har med segelyach-
ter av egen konstruktion fram-

gångsrikt deltagit i en mångfald
internationella tävlingar.

Estniska språket och littera-

turen. Inom estniskan finnas

Ord, Bom ej JLterfinnas under E, torde sökas under
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flera olika dialekter, men littera-

turspråket sammanfaller närmast
med Reval- 1. nordestniskan (se

vidare Finsk-ugriska
språk). — Ss. skriftspråk före-

kommer estniskan först på
1600-t., då en del religiösa skrif-

ter översattes till detta språk.

Folkdiktningen är mycket rik och
nära besläktad med de finska

"rimorna'*. 1906 hade uppteck-
nats 50,000 folkdikter och 10,000
folksagor. Under intryck av
Kalevala samlade F. K r e u t z -

w a 1 d 1857—61 flera av dessa
folkdikter till ett epos Ealevi-
poeg. Detta ökade intresset för

den estniska folklitteraturen och
bidrog till uppkomsten av en
nationalmedveten estnisk littera-

tur. 1873 grundades i Dorpat "det

estniska litteratursällskapet",

med ändamål att höja och ut-

veckla det estniska språket. Sam-
tidigt utgav J. W. Jannsen
den första estniska tidningen,

Perno Postimees, vilken följdes av
ett 20-tal andra estniska press-

alster, som i hög grad bidragit

till skapandet av det estniska

nationalitetsmedvetandet. Seder-

mera ha flera författare varit

verksamma, t. ex. romanförfat-

tarna Ed v. Wilde och Ernst
Peterson, den förre realist,

den senare naturalist, samt dra-

matikern Au g. Kietsberg.
d'Estournelles de Constant

[detornä'11 da kåijsta'^], Paul
Henri Benjamin Bal-
1 u a t, f. 1852, baron, fransk poli-

tiker och fredsivrare. E. har varit

livligt verksam i den internatio-

nella skiljedomssakens tjänst och

erhöll 1909 Nobelska fredspriset.

Estra'd (fr. estrade, gata),

upphöjd plats 1. tribun för upp-

trädande.

Estragon, V i n a i g r e d' E.

[vinä'gr destragå'r) ] , se Dra-
gon.

E'strar (sing. e'ster), Al-
kylsalter, organiska före-

ningar, motsvarande den oorga-
niska kemins salter. De uppstå
jämte vatten genom reaktion mel-
lan syror (oorganiska 1. orga-
niska) och alkoholer. E. äro emel-
lertid ej elektrolytiskt dissocie-

rade. Till E. räknas bl. a. fetter-

na, i vilka alkoholen glycerin är

bunden vid fett- och oljesyror.

Estrées [ästre'], fransk adels-

släkt. Bland dess medlemmar
märkes Gabrielle d'E., f

.

1573, d. 1599, älskarinna åt Hen-
rik IV av Frankrike, vilken upp-
höjde henne till hertiginna de

Eeaufort. Hennes och Henrik
IV :s son César blev stamfader
för huset V e n d 6 m e.

Estre'lla, Ser ra da E.i!|

bergskedja i mell. Portugal
Högsta toppen, Malhåo d£

EstreUa, 1,993 m.

Estremadu'ra. 1. Landskap
:,

Spanien, bestående av provinserj

na Badajoz, kring övre Guadiana^
och Cåceres, kring övre Tajo'

Stor får- och svinavel. l,060,00f

inv. — 2. Provins i Portugal, om
fattande kuststräckan n. och g

om Tejos mynning. Bördigt åker

bruksland med vinodling

1,550,000 inv.

Estridska ätten, den konunga
ätt, som regerade i Danmark
1047—1412. Dess stamfader va
Sven, son till Knut den store

syster Estrid. E. utdog på svart

sidan med Valdemar Atterda

1375, på spinnsidan med JVLargg

reta 1412.

E'strup, Jacob Brönnui
Scavenius, f. 1825, d. 19i:

dansk politiker, konseljpresider

1875—94. E., som till yrket va

lantbrukare, debuterade i riksdj

gen (1854—55) ss. opposition

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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man mot ministären örsted, in-

valdes i landstinget 1864 och var

1865—69 inrikesminister, då han
särskilt befordrade järnvägsbyg-

gen. Som godsägarnas främsta le-

dare hade E. lyckats förskaffa

sin klass en privilegierad ställ-

ning i 1866 års författning. Mot
vänsterns krav pä en folklig

parlamentarism ställde E. ett

kraftigt försvar av nämnda för-

fattning. E,, som 1875 bildade

regering, fick snart riksdagen

emot sig. Konflikten skärptes, då
han med stöd av en grundlags-

bestämmelse tillgrep utvägen att

utfärda provisoriska finanslagar.

Vänstern svarade med den s. k.

Visnepolitikken, som innebar, att

regeringens förslag skulle "viss-

na ner", då de icke upptogos till

behandling. I stegrad spänning

fortsattes den politiska kampen,
'varunder dock en mängd refor-

mer genomfördes, bl. a. militära

och sociala. E., som hade stöd i

de mest konservativa kretsarna,

vägrade att ingå förlikning med
den moderata vänstern och drog
sig motvilligt tillbaka, när ett

närmande 1894 kom till stånd.

Jfr Danmark sp. 65.

E-sträng, den högsta strängen

(kvinten) på violinen, den dju-

paste på kontrabasen.

Estsvenskar, en befolkning av

svensk härkomst, trol. sedan

vikingatiden bosatt på Estlands

västkust och på öarna därutan-

för. E. bo i nutiden huvudsakli-

gen på Ormsö, Nargö, Nuckö,
Odensholm och Rågöarna, på
Runö i Rigaviken samt på kust-

sträckan innanför Nuckö. Sven-

ska kolonier finnas dessutom i

städerna Hapsal och Reval. For-
dom bodde E. även på Dagö samt
på ösel. E. kalla sig själva för

"eibofolke" (öfolket). Deras an-

tal torde f. n. uppgå tiU 7,000.

Jfr Estland.
Estua'rium, ae8tua'rium

(av lat. ae'8tu8, bränning), mot
havet öppen, bred flodmynning, i

vilken deltabildning icke äger

rum, emedan flodslammet omedel-

bart bortföres av ebben. Bottnen
består ofta av fast klippgrund.

E. äro t. ex. mynningarna av
floderna Garonne i Europa och

S:t Lawrence i Nord-Amerika.

Estuna, socken i Sthlms 1.,

pastorat i Uppsala stift. 1,190

inv. — Medeltida, senare till-

byggd kyrka, urspr. täckt av ett

klöverbladsformigt trävalv, varav
spår synas på vinden, där även
medeltida måbiingsrester äro be-

varade.

Etable'ra (fr. éiaftZtr, göra sta-

dig), inrätta, anlägga. — Eta-
b 1 i s s e m a' n g (fr. établisse-

ment), anläggning, anstalt.

Etage [eta'5], fr., våning. —
Geol. Se Geokronologi.
Étagére [eta3ä'r], se Ate-

n i e n n.

Étalon [etalå'i)], fr., normal-

mått, efter vilket övriga mått
justeras.

Eta'n, se Kolväten.
Eta'ppväsen, personal och an-

stalter, erforderliga för upprätt-

hållandet av förbindelserna mel-

lan en fälthär och hemorten. Ge-
nom E. ombesörjas tillförsel till

fälthären av personal, hästar,

materiel och förnödenheter samt
undanförandet av sjuka, sårade,

krigsfångar, krigsbyte m. m.
Inom etappområdet, den del

av en krigsskådeplats, som är

underställd E., förplägas och

vårdas personal, hästar, sjuka,

sårade, som av olika orsaker

uppehålla sig där, omhändertages
därstädes upplagrad materiel

m. m. Inom större härar har i

regel varje armé, i Sverige varje

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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självständigt opererande härav-
delning eget E.

État [eta'], fr., tillstånd; stat;

riksstånd. — Oraf. Olika till-

stånd av grafisk plåt, sten eller

träsnittsblock, som skilja sig från
varandra genom oavsiktliga 1. av-

siktliga, av konstnären 1. andra
företagna förändringar i bilden,

varigenom olika avtryck uppstå.

Man har ibland observerat ett

dussin olika E. Vid dyrbara ets-

ningar är bestämningen av E. av
stor vikt för värderingen. I fråga
om äldre kopparstick talar man
om avant la lettre (före inskrif-

ten), för att beteckna de säll-

synta och alltid förstklassiga

provtryck, som konstnären till

ringa antal tagit, innan han gra-

verat färdigt titeln eller dedika-
tionen under bilden.

États généraux [eta' jenerå'],

fr., allmänna ständer, namn på
den franska riksdagen före revo-

lutionen 1789. E. utvecklades ur
de gamla herremötena {assem-

hlées des notdbles) av adel- och
prästestånden, stundom tillökade

med representanter för de ofrälse

klasserna, det s. k. tredje ståndet.

Fullt utbildade blevo E., éedan
städernas representationsrätt de-

finitivt fastslagits 1302 under
Filip IV och 1484 utvidgats även
till de ofrälse i deras helhet. E:s
glansperiod inföll under hundra-
årskrigen, då skattebehovet var
stort och ej kunde täckas utan
deras medverkan. Dess inflytande

sjönk, då från 1435 stående
skatter infördes, indirekta skat-

ter alltmer tillgrepos och även
vissa direkta skatter började ut-

skrivas E. förutan. Efter 1614
sammankallades inga E. förrän

1789, då de genomförde revolu-

tionen och ombildade sig till

nationalförsamlingen (se Fran-
ska revolutionen). — E.

hade ej initiativrätt utan gjorde
Big gällande genom petitioner
och besvär som kompensation mot
skattebevillning. De samman-
trädde och röstade ståndsvis, var-

igenom tredje ståndet ej kunde
göra sig gällande mot de båda

j

högre, som vanligen samverkade.
Någon bestämd mötesperiod ut-

bildade sig aldrig. — E. är även
fransk benämning på generalsta-
terna (se d. o.).

Eta'tsråd, dansk titel, egentl.
^j

"statsråd"; utdelas av konungen '

utan samband med ämbete.

Et ce'tera, lat., "och det öv-

riga", och så vidare; förk. etc.
.

Etelhem, socken i Gottl. 1.,

jämte Garde, Älskog och Lye
pastorat i Visby stift. 610 inv. !'

— Av den nuv. kyrkan härröra)
koret och det treskeppiga lång-

huset från slutet av 1200-t., då
de uppfördes av Lafrans Botvi-
darsson; tornet hörde urspr. till[

en äldre kyrka.

Ete'okles, se Oidipussa-
gan.

E'ter (grek. aite'r, luft). Fys.
Ett ämne, som antages fylla

världsrymden och alla tomrum i

och mellan atomerna. Se Ljus.
— Kem. Se E t r a r. — E t e'

risk, luftig, ren, översinnlig;

flyktig (om vätskor).

Eterise'ring 1. eterisa
t i o' n. Med. Allmän bedövning'

med eter utföres genom hasti

pådroppning av stora mängde
eter på en narkosmask, en stom
me av metalltråd, överkläd
med poröst tyg. Insomnandet går'

långsammare än vid användande
av kloroform, och större mäng
bedövningsmedel åtgår. Likva
föredrager man allmänt ete:

SS. mindre farlig, i synnerhet fö

hjärtat. Endast vid vissa lung'

sjukdomar användes hellre Jclor

form. Till eter-rus användes ete;

Ord, som ej äterfinnas luider E, torde sökas under ä,
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i större mängd, på en gång sla-

gen i en tygstrut, utanpå klädd

med vaxtaft (jfr Bedöv-
ningsmedel). — Trädg. Se
Drivning sp. 523.

Ete'riska oljor, väl- 1. illaluk-

tande flyktiga oljor, som före-

komma i olika växtdelar och av

vilka blommorna ha sin doft.

De kunna erhållas ur växtdelar-

na genom destillation med vat-

tenånga 1. genom att utdragas

med olivolja, varur de sedan

extraheras med alkohol. I ke-

miskt avseende bestå E. av en

mängd olikartade föreningar, av

vilka flera kunna framställas

syntetiskt.

Eterne'ller (av lat. aete'rnus,

evig) , immorte'llerl. evig-
hetsblommor, sådana blom-

mor 1. blomställningar (ofta av
trädgårdsväxter, tillhörande fam.

Compo'sitae) , som på grund av
sin torra och hinnaktiga beskaf-

fenhet lång tid kunna bibehålla

form och färg oförändrade.

Eterni't, se Asbest.
Ethelred, se England sp.

1062.

Eti'k (av grek. e'tos, sed,

eUko's, sedlig), sedelära. Ari-

stoteles betecknade dygder av
mera praktisk karaktär ss.

etiska till skillnad från d i a -

n o e' t i s k a, d. v. s. mera teo-

retiska dygder. Inom hans skola

betecknades sedermera skrifter,

behandlande sedliga spörsmål, ss.

etiska. Redan Aristoteles hänför-

de undersökningar ang. mänsk-
ligt handlande och sedlighet till

praktisk kunskap 1. filosofi,

dia'noia praktike', och hos Se-

neca betecknas motsvarande ve-

tenskap SS. moralfilosofi, philo-

so'phia mora'lis, ett ord, som ock
nmnit burskap ss. beteckning för

filosofisk sedelära. Om Ers för-

hållande till andra filosofiska

Eternell (Gnaphalium arenarium).

vetenskapsgrenar 1. discipliner se

Filosofi. — På religiös 1. teo-

logisk grund utformad E. kallas

moralteologi.
Etike'tt (fr. étiquette). 1. Se-

del, fästad vid en vara, angivande
dess innehåll, tillverkare, kvali-

tet, användning, pris o. d. — 2.

Formerna för det förnämare ocJi

officiella umgänget, t. ex. vid

hovet. — Etikette' ra, förse

med E.

Etiole'rade växter (av fr.

étioler, bleka), växter som på
grund av ljusbrist antagit gul-

aktig färg och blivit starkt för-

längda (e t i o 1 e' r i n g). Hos
dikotyledoner förlängas vanl.

stamleder och bladskaft, medan
bladen förkrympa; hos monoko-
tyledoner bli däremot bladen för-

längda.

Etiologi' (av grek. aiWa, or-

sak, och lo'gos, lära), läran ora

sjukdomsorsakerna.

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas under Ä.
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Etna.

Etio'per (grek. qiWopes, "de
av solen brända"), antikens be-

nämning på folken i Afrika s.

om Medelhavsländerna, särskilt

på de nubiska folken s. om Egyp-
ten. Deras land kallades Etiopien
(se d. o.).

Etio'pien, det antika namnet
på ekvatorialtrakterna, speciellt

på Nubien. Den antika nubiska
staten kallas alltjämt E. och fol-

ket etioper (se d. o.). De låna-

de sin kultur från Egypten och
begagnade hieroglyfer till inskrif-

ter. Politiskt kom E. under Egyp-
ten delvis redan under 12 :e dy-

nastin (2000—178S f. Kr) och

fullständigt under Totmes III

(1501—1447 f. Kr.). Efter 20 :e

dynastins fall frigjorde E. sig

alltmer och Egypten kom i stället

under sin nedgångstid i beroende

av E., vars härskare för en kort

tid gjorde sig till faraoner (se

Egypten sp. 753). Under de

första århundradena e. Kr. råka-

de E. i förfall och uppgick i två

nya statsbildningar, i n. D o n -

g o 1 a, som 1275 erövrades av det

egyptiska arabriket, och i s. A k -

sum, ur vilket nuv. Abessinien

utvecklat sig.

Etio'piska kyrkan, de infödda
kristnas egen beteckning för den
gamla kristna kyrkan i Abessi-

nien. Grundad sannolikt på 300-t.,

slöt sig E. vid islams seger i

Arabien närmare till den koptiska
kyrkan, varmed följde antagandet
av den monofysitiska bekännel-
sen, vilken ännu fasthålles. Ut-
märkande för E. är f. ö., utom
den omfattande kanon (jfr A p o-

kryfiska böcker sp. 535),

en mängd bevarade hedniska och

judiska drag (de sista härrörande
från den judiska mission, som
före kristendomens inträngande
varit verksam i landet) och i

andligt hänseende sedan långt

tillbaka fullkomlig stagnation. 1

nyare tid ha olika kristna sam-

fund bedrivit mission bland E:e

bekännare, senast och med största

framgången Evangeliska Foster-

landsstiftelsen (från 1890).

Etio'piska regionen, se Djur
geografi.

Etio'piska språket, se A f r i

kanskaspråk.
E'tisk, sedlig, moralisk. S(

Etik.

Etlar, Carit, seBrosböll
E'tna, Europas största m

verksamma vulkan, belägen pt

Siciliens östkust. Toppen me(

huvudkratern ligger 3,279 m. ö

h. E:s utbrott i senare tid ha
allmänhet ej utgått från denn;

utan från en mängd mindre bi

Ord, som ejl återfinnas under E, torde sökas under ä.

I
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Eton

kratrar på bergssidorna. I mot-
sats till Vesuvius, vars utbrott

oftast ha karaktären av askregn,

utsänder E. vanl. lavaströmmar,
vilka ibland nå ned till havet.

Svåra utbrott 1669, 1852 och
1923.

Etna'rk (grek. etnaWhes),
härskare; romerska lydfurstar i

Syrien och Palestina; ståthållare.
— E t n a r k i', provins, ståthål-

larskap.

Etnografi' (av grek. e'tnos,

folk, och grajein, skriva), veten-

skapen om människan ss. primi-
tiv kulturbärare samt om de pri-

mitiva kulturemas detaljer. 1

motsats till arkeologin behand-
lar E. endast de i historisk tid

existerande kulturerna. Jfr A n -

tropologi. Etnologi,
Fornkunskap, Kultur-
historia och Sociologi.
— Etnogra'f, person, som
sysslar med E.

Etnologi' (av grek. e'tnos,
' folk, och lo'gos, lära), vetenska-
pen om de primitiva mänskliga
kulturerna och kulturyttringarna
i deras inbördes sammanhang. E.

' kan anses vara jämförande
^etnografi, den vetenskap.

college,

som ur det etnografiska materia-

let söker konstruera de lagar,

som behärska kulturerna, i mot-
sats till den beskrivande veten-

skapen etnografi. — E t n o 1 o' g,

person, som sysslar med E.

Eto'lien, se A i t o 1 i a.

Etologi' 1. etografi' (grek.

e'tos, sed, och lo'gos, lära, 1.

gra'fein, skriva), karaktärsskild-

ring; studiet av folkseder och

-bruk. Se Folklore och Folk-
minnesforskning.
Eton [i'tan], stad i Bucking-

hamshire, England, vid Thames'
vänstra strand, mitt emot
Windsor. E. är bekant genom
Eton College, Englands mest
berömda internatskola, grundad
1440 av Henrik VI. Skolan, i

vilken en mängd engelska stor-

män varit lärjungar, är inrymd
i ett slottsliknande byggnadskom-
plex, av vilket vissa delar äro

uppförda under 1400-t.

E'trar (sing. e'ter), orga-

niska föreningar, som äro an-

hydrider till alkoholerna och

uppstå ur dessa genom bortta-

gande av vatten. Däremot bildas

ej alkoholer genom sammanfö-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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Etruskisk gravkammare. Corneto.

rande av E. och vatten. Viktigast

av E. är e t y 1 e t e r, vanligen
kallad endast eter, (C2Hb)20, en
färglös, lättrörlig vätska av spec.

v. 0,72 vid + 17° C, som kokar
vid +35° C. Etyleter uppstår
vid upphettning av etylalkohol

med koncentrerad svavelsyra.

Man antager, att därvid i första

hand bildas etylsulfat, som sedan
reagerar med alkohol under bild-

ning av eter och återbildning av
svavelsyra. Får svavelsyra reage-

ra med en blandning av alkoho-

ler, uppstå blandade E., t. ex.

etyl-amyleter ur en blandning av
etyl- och amylalkohol. Etyleter

har en angenäm, sötaktig lukt

och användes bl. a. som bedöv-

ningsmedel (se d. o. och E t e r i -

s e r i n g).

Etriosko'p (av grek. aitri'a,

klar luft, och s7copei'n, se), ett

enkelt instrument för bestämning
av värmeutstrålning från jorden

ut i rymden. Det består huvud-
sakligen av en termometer, fast-

satt framför en parabolisk spegel,

som reflekterar värmestrålarna.

Etru'rien. 1. Forntida land-

skap i v. Italien, ung. motsva-
rande nuv. Toscana (se d. o. och

Etrusker). — 2. Ett efter

freden i Lunéville (se d. o.) av
Napoleon 1801 åt arvprinsen

Ludvig av Parma skapat ko-

nungarike i Italien, bestående av
storhertigdömet Toscana och en

del mindre områden. Det inför-

livades 1808 med Napoleons kej-

sardöme.

Etru'sker (lat. Tu'sci och
Etru'sci, inhemskt namn Ra'se-

na), ett folk, som på 700-t. f. Kr.
slog sig ner i den del av Italien,

som efter dem kallades Etrurien*,

det nuv. Toscana. Huvudstaden
var Tarquinii (Corneto Tarqui
nia), andra städer voro: Veji,

Volaterrae, Perusia (Perugia),

Volsinii (Orvieto), Caere (Cer
veteri) m. fl. Man tvistar om,
huruvida E. invandrat landvägen
norrifrån eller sjöledes österifrån.

Utom över Etrurien härskade E.

på 500-t. över Polandet (vikti-

gaste stad: Felsina, nuv. Bolog-

na), Latiiun (Koma, Kom, är ett

etruskiskt namn) och Kampani-
en, där deras välde sträckte sig

Ord, som ej återfiiiaas under X), torde sök^s undor Ä.
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över Capua ner till trakten av
nuv. Neapel. Efter denna makt-
utbredning började tillbakagång-

pn redan i förra hälften av 400-t.

474 f. Kr. led en etruskisk flotta

nederlag mot staden Cumae i

Kampanien, som understöddes av
tyrannen Hieron i Syrakusa, och

sid samma tid fördrev Rom sin

truskiske konung Tarquinius

3ch införde republiken. Snart

nick Rom till anfall; 396 f. Kr.

tdgs Veji, och därmed var Ers

kraft bruten. Ett årh. senare in-

förlivade Rom Etrurien med sitt

rälde. — Politiskt voro E. orga-

niserade i ett förbund av enl. tra-

ditionen 12 självständiga städer.

I spetsen för staten stod en

konung, men författningen hade
en starkt aristokratisk-prästerlig

.karaktär. — E:s kultur är till

innehållet nationellt egenartad
men till formen influerad av den
grekiska. Den materiella förut-

sättningen härför utgjorde de liv-

liga handelsförbindelserna, varom
bl. a. talrika grekiska vasfynd i

Je etruskiska gravarna vittna.

Etruskisk alabasterurna.

Etruskiska gravstelar.

— Utmärkande för religionen är
den s. k. etru'sca discipWna, var-

igenom gudarnas vilja utforska-
des på olika sätt, ss. genom inäl-

vornas beskaffenhet {haruspici'
)

,

fågelflykt och järtecken {pro-

digier) . Gravmålningarna visa en
stark tro på ett liv efter döden.
— E. hade en utvecklad bygg-
nadskonst. Viktiga lämningar av
stadsmurar, kanaler, avlopps-

ledningar m. m. äro bevarade

och visa bl. a. en utvecklad

valvteknik. Det etruskiska husets

medelpunkt utgjordes av det rök-

svärtade atrium med härden, som
omgavs av mindre rum. Den
etruskiska kulturens viktigaste

minnesmärken äro gravarna, som
ofta ärö uthuggna i klippan och

ansluta sig i konstruktionen till

huset (väldiga gravstäder finnas

bl. a. vid Corneto, Orvieto och

Caere) . Templet, som hos grekerna

utvecklar sig ur bostaden, är hos

etruskerna en fullt självständig

bildning (se Tempel). Den tos-

kanska kolonnen är en avart av

den doriska (se Kolonnord-
ning). Skulpturen är repre-

Ord, som ej éLterfinnas under £, torde sökas under Ä.
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Etruskisk väg-gmå.lning. Corneto.

senterad av arbeten i lera (ko-

lossala gudabilder i templen,
sarkofager med de dödas bil-

der på locket), sten (gravstelar)

och brons. Jämte sarkofagerna
finnas från sen tid (200—100-t.

f. Kr.) askurnor, ofta av alabas-

ter. Måleriet är känt genom
gravmålningarna. Liksom den öv-

riga konsten står det under gre-

kiskt inflytande. Motiven häm-
tades såväl från myten som från

det dagliga livet (idrottsövningar

och gästabud). I gravarna har
man även funnit en mängd smärre
konstföremål, ss. toalettspeglar

av brons med ingraverade teck-

ningar {graffiti), guldsmycken,
snidade gemmer samt vaser,

utom de importerade och imite-

rade grekiska även inhemska, de
svarta s. k. bucchero-nero-vaser-

na. — Språket, som man känner
genom ett stort antal inskrifter,

avfattade på ett från grekerna
lånat alfabet, är hittills en olöst

gåta men visar åtminstone så

mycket, att etruskerna ej till-

höra den indo-europeiska rasen.

Förmodligen äro de en gren av
den s. k. medelhavsrasen. — Tills

den grekiska kulturen på 200-t.

f. Kr. erövrade Eom, behärskade
den etruskiska kulturen hela Mel-

lan-Italien, och mycket därav
fortlever även i den romerska
kulturen, så t. ex. huset med
atrium, stenbyggnadstekniken,

gladiatorspel, dräkten (toga), lik-

torerna, triumftåget, haruspicin
m. m.

Etsch, ital. Adige, flod i n.

Italien, upprinner i Éätiska Al-

perna på schweiziskt område och

mynnar i n. Adriatiska havet.

Längd 535 km.; flodområde c:a

8,700 kvkm. Större bifloder sak-

nas.

Etsjmiadsi'n, armeniskt klos-

ter, nära Erivan, säte för den
armeniska kyrkans överhuvud, E.

har ett stort handskriftsbiblio-

tek, som bl. a. innehåller ett

märkligt evangeliarium, vari till

en armenisk handskrift från 989

fogats i början och slutet syriska

miniatyrer från förra hälften av

500-t. Se A r m e n i e n sp. 664.

Kristus mellan Fetrus och Paulus. Mi
niatyr ur Etsjmiadsinevangeliariet.

Ord, som ej återfinnas under "E, torde sökas imder Ä.

i
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Etsmedel, medel (ss. starka

alkalier och outspädda syror),

vilka verka etsande på kroppens

vävnader, d. v. s. döda dem, i det

de ingå kemisk förening med de-

ras äggvita. Det enda numera
ofta använda E. är lapis. I stället

för E. användas nimiera kniv,

radium- 1. röntgenbestrålning.

E'tsning (av ty. ä'tisen, fräta),

dels konsten att med syror ut-

sira föremål av metall, glas m. m.,

dels avtryck av etsad plåt. Att

taga sådana avtryck är en senare

uppfinning än själva arbetet med
syran. Förmodligen importerad

från Orienten, där den i lång-

liga tider använts att pryda va-

pen och smycken, kom konsten i

bruk i Europa under medeltiden.

När ett etsat ornament skulle

tjäna andra till mönster eller

mångfaldigas, kom man på tan-

ken att svärta in det och taga
avtryck därav på papper eller

pergament. Den första daterade

E. är utförd av Urs Graf 1513,

men sannolikt var metoden tidi-

gare i bruk i Italien. Diirer etsa-

de på järn 1513—18, men först

genom användningen av koppar
blev E. den farliga konkurrent
till kopparsticket, som till sist

på 1800-t. skulle alldeles utrota
det senare. Van Dyck, Kem-
brandt, Ostade, Callot, Claude
Lorrain, Wenzel Hollar, Cana-
letto, Tiepolo, Goya, Méryon,
Whistler och Zorn ha lyft E.

till en självständig plats bland
de fria konsterna. Till skillnad

från kopparsticket och mezzotin-
ten är den sällan reproducerande
i egentlig mening. Man talar om
originaletsning för att antyda,
att den konstnär, som utfört E.,

också utfört skissen eller upp-
funnit kompositionen. Äldre ets-

ningar brukade signeras N.N.

f (fe'cit, har gjort) 1. fe'c (it) in

Etsning på hård grund. Äv Rembrandt.
(Detalj.)

a'qua fo'rtis (har gjort med
syra). — Teknik. E. är jämte
kopparsticket (se d. o.) ett gra-

fiskt djuptrycksförfarande till

skillnad från högtrycket träsnitt

(se d. o.) och plantrycket lito-

grafi (se d. o.), d. v. s. linjerna,

som ge ifrån sig trycksvärtan,

äro nedsänkta i den yta, mot vil-

ken papperet ligger i tryckpres-

sen. Från kopparsticket skiljer

sig etsningen genom linjernas

karaktär; med en lupp ser man
tydligt, hur kopparstickets linjer

löpa ut i en smal spets, medan
E : s sluta trubbigt. — Man skiljer

på linjeetsning och tonetsning.

Till det förra slaget räknas E.

på hård grund, på genomskinlig
grund, mjukgrundsetsning och

crayon- 1. kritteckningsmanéret,

till det senare akvatinten. [Torr-

nålsradering (se d. o.) är däremot
ingen E. utan, som namnet an-

ger, en torr metod utan använ-
dande av syror.] — Äldst är E.

pd hård grund, vid vilken den
plana och finpolerade koppar- 1.

mera sällan zink- 1. stålplåten

överdrages med en för syran

okänslig fernissa eller "grund"

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä,
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Mjukgruudsetsning. Av Acke Åslund.
(Detalj.)

av vax och asfalt, som svärtas

med rök från ett vaxljusbloss.

I denna grund tecknas eller

*^raderas" med en spetsig stål-

nål, varvid metallen blottas.

Nedlagd i syrebadet (för koppar
vanligen utspädd salpetersyra)

frätes plåten endast i teckning-

ens linjer. Zorn brukade "bita"

sina plåtar endast en gång, men
vill man uppnå olika djup i lin-

jerna och alltså olika styrkegrad
(valör) vid avtrycket, nedlägges

plåten i badet lika många gånger
som det önskade antalet valörer

men med successivt skydd för de

färdiga linjerna, åstadkommet
genom övertäckning med asfalt-

fernissa. — Vill man undvika

det mödosamma täckningsarbetet,

kan man använda den s. k. di-

rekta metoden, varvid plåten

överdrages med en genomskinlig

grund av borax. Syran är i detta

fall svartbitande, d. v. s. oxide-

rar kopparn, så att den blir svart.

De mörkaste partierna raderas

först och bitas sedan omigen för

varje gång en ny valör raderats

och plåten nedlagts i badet, ända
tills de ljusaste linjerna etsats.

Man kan i detta fall även radera
direkt i grunden, medan plåten
ligger i badet (den positiva meto-
den). Varje litet streck får på
sä sätt sin särskilda valör. Ge-
nom användning av den direkta

metoden uppnådde Eembrandt
den oerhört stora valörrikedom,
som kännetecknar hans etsningar.
— I mjukgrundsetsningen sker»

teckningen på ett över grunden
sträckt kornigt papper, som, där
blyertsen går fram, upptager den

genom tillsats av svinister mju-
ka grunden från plåten. Ett full-

'

ständigt faksimile uppstår då på
plåten, som därefter etsas på
vanligt sätt. Tekniken är knappt

hundra år gammal och användes

dels till utkast och skisser, dels

som hjälpmetod, särskilt vid

akvatintaförfarandet. — Snar-

likt är crayon- 1. krittecknings-

maneret, vilket söker återge ka-

raktären av en svart- 1. rödkrits-

teckning. Varje streck upplöser

sig under luppen i en serie glesare

'/V:;^^^"^.

Etsning i crayonmanér. Åv F. Janinet
(Detalj.)

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.

J
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eller tätare punkter. Man utför

raderingen på vanlig hård grund
men med olika slags verktyg,

SS. radernål, nål med tre spet-

sar, puns med flera trubbiga

tänder (mattoir) samt ruletten,

en liten roterande cylinder med
ojämna taggar. Därefter etsas

plåten på vanligt sätt. Metoden
uppfanns i Frankrike på 1750-t.

och fördes till sin höjd av De-
marteau i reproduktioner av
Bouchers kritteckningar. Crayon-
gravyrer äro ofta tryckta i rött på
vitt papper eller i svart på blått.

(Se vidare Färggravyr.)
— Akvati/nten är den viktigaste

tonetsningen. Den vill efterbilda

en lavering, och använd ensam
uppvisar den inga linjer, blott

valörer. Men den kombineras lätt

med vanlig linjeetsning, så att ett

skelett av linjer först etsas (kon-

turetsning). Man använder hu-

vudsakligen två metoder. Den
torra metoden uppfanns under
förra hälften av 1700-t. Fint
pulvriserat harts utskakas över

plåten, som sedan uppvärmes,
varvid hartsdammet nedsmältes
och bildar liksom ett flor över

plåten. Härefter täckas de par-

tier, som skola förbliva vita,

med fernissa, medan de övriga fä

genomgå olika antal syrebad.
Syran biter mellan hartspartik-

larna, så att plåten erhåller en
mängd fina, punktlika fördjup-

ningar, vilka vid avtryck ge en
om lavering erinrande yta. Den
flytande metoden, vid vilken hart-

set upplöses i vinsprit, som vid av-

dunstningen kvarlämnar de fina,

mycket jämnt fördelade harts-

partiklarna på plåten, uppfanns
av Le Prince 1768, men även Per
Floding hade gjort försök därtill.

Janinet och Debucourt använde
metoden för färggravyrer. Mest
uppskattad omkr. 1800, användes

Akvatint. Av Alfred Bergström.
(Detalj.)

den ännu någon gång men sällan
ensam.

Ettbladstryck, ett tryckalster,

bestående av ett enda blad, vara
endast ena sidan är tryckt. E.
voro under medeltiden vanliga.
De innehöUo ofta en bild ur den
heliga historien, stundom med
kortare text, överförd på pappe-
ret medelst träsnitt. De före-

kommo även efter boktryckar-
konstens uppfinning. Till E.
kunna räknas kalendarier, av-

latsbrev, bullor, spelkort, kungö-
relser, annonser o. d., i nyare tid

affischer, cirkulär m. m.

Étudiant [etydia'g], fr., stu-

dent, forskare.

Etui', fr., fodral, inrett för för-

varing av visst föremål.

Ety'd (fr. étude, övning),
musikstycke, avsett för att ut-

bilda färdigheten på ett instru-

ment. E. kan taga sikte på det
tekniska utförandet, i vilket fall

en figur 1. passage upprepas i

olika lägen och vändningar, 1.

ock på föredraget, då E. gärna
blir ett musikaliskt värdefullt

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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föredragningsstycke

etyd).

Ety'l, se Radikal.

(konsert-

Ety'laceta't,
etylester,
ättikester,
destillation av

ättiksyre-
ättiketer 1.

erliålles genom
en blandning av

ättiksyra, svavelsyra och etyl-

alkohol. E. är en färglös vätska
med angenäm lukt; kokpimkt
77° C. Användes i medicin, kos-

metiska preparat (t. ex. Salu-

brin) samt till fruktessenser.

Ety'lalkoho'I, i dagligt tal

alkohol, primär, envärd alko-

hol av formeln CjHbOH. E. upp-
står vid jäsning (se d. o.) av
sockerarter, som därvid sönder-

delas i E. och koldioxid enligt

ekvationen : C.HijOe = 2C2HbOH
+ 2C0a. Vid jäsningen uppstå
dock även andra ämnen, t. ex.

bärnstenssyra. E. är en färglös,

lättantändlig vätska, som kokar
vid +78° C. och fryser vid
— 112° C. Spec. v. 0,79 vid + 15°

C. Brinner med blå, icke lysande
låga. E. är starkt hygroskopisk

Henzekokare med omrörare för förklist-

ring av säd och potatis, a utblåsnings-
ventil; d ventiler för inblåsning av

ånga; g säkerhetsventil.

och blandas (under kontraktion)
med vatten i alla proportioner.

Alkoholhalten kan genom destil-

lation av E. i vattenlösning
höjas till 96 a 97 %. Vid denna
alkoholhalt hos vätskan har den-

na och ångan samma samman-
sättning. Vid framställning av
vattenfri (absolut) E. borttages
det sista vattnet genom destilla-

tion över metalliskt kalcium. —
Framställningen av E. bygger

på fyra olika grupper råmate-
rial, nämligen stärkelsehaltiga,

sockerhaltiga, alkoholhaltiga och
cellulosahaltiga råämnen. För
Sveriges vidkommande äro första

och sista gruppen viktigast. —
De stärkelsehaltiga råämnen, som
användas hos oss, äro i främ-
sta rummet potatis (sedan slutet

av 1700-t.) och säd samt i under-

ordnad omfattning majs. Efter

noggrann rengöring av råmate-i

rialet förklistras detta jämte det

malt (vanligen grönmalt, se

Bryggeri sp. 677), som åtgår
till den följande försockringen.i

Förklistringen skeddei

förr i kar 1. cisterner med hettfi

vatten, varefter säden 1. potati-<

sen krossades mellan valsar. Nu-
mera sker såväl förklistringeq

som den mekaniska sönderdel-

ningen i kokare (se fig.) med
högtrycksånga, varifrån materi-

alet utblåses med ånga. Vid

mäskningen fullbordas der

mekaniska sönderdelningen a\

materialet, varjämte diastaser

i maltet åstadkommer stärkel

sens omvandling över dextrir

i jäsbara sockerarter. Mäsk
ningen sker i mäskapparatei

under ständig omröring ocl

vid den temperatur (c: a 60"

C), som är den för försoek

ringen gynnsammaste. Sedan för

sockringen avslutats, nedkylei

mäsken i öppna kylskepp 1.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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slutna kylapparater till en för

jäsning gynnsam temperatur,

3:a 15° C. Jäsningen sker i

jäskar av trä, cement 1. emalje-

rad plåt, varvid den använda
jästen kan vara antingen
pressjäst, erhållen i brygge-

rier, som tillämpa överjäsnings-

metoden, 1. k o n s t j ä s t, fram-
jtäUd på en särskild mäsk, var-

rid man sökt tillintetgöra de
jästsvampar, som åstadkomma
ämörsyre- och ättiksyrejäsning,

men i stället sörjt för att jästen

innehåller mjölksyrebakterier,

äom undertrycka en del andra för

likoholjäsningen ogynnsamma
Dakterier. Jäsningen kontrolleras

ned termometer och areometer.

Då den efter c:a 3 dagar är slut-

förd, innehåller mäsken 7 å 12

% E. jämte en del andra vid
jäsningen bildade produkter,

d1. a. finkelolja. Ur den sålimda
itjästa mäsken framställes r å -

sprit med c : a 80 % E. genom
iestillation. Den i det närmaste
ilkoholfria destillationsåtersto-

len benämnes dränk, ett vik-

:igt fodermedel. Om framställ-
liiig av finsprit se Bränn-
7 i n sp. 708. — Vid framställning
IV E. ur sock67'haltiga råmaterial
iro processerna endast jäsning
)ch destination. De råämnen, som
iärvid komma i fråga, äro i

irämsta rummet sockerrör, soc-

verbetor och melass. I Sverige
invändas de tvenne sistnämnda
nen spela för framställning av E.

m ganska underordnad roll. —
ilkoholhaltiga råmaterial behöva
mdast underkastas destillation.

Till denna grupp höra i främsta
ummet vin och avfall från vin-

ramställningen. — Cellulosahal-

Mga råmaterial äro viktiga för

vårt land. På 1860- och 1870-t.

I
inverkades E. av renlav, men
produkten fann ej väntad av-

sättning, och fabrikationen ned-

lades därför. Av större betydelse

är alkoholframställningen ur av-

fallslut från sulfitcellulosafram-

ställningen. Luten håller c:a 2 %
jäsbart socker, och efter jäsning

innehåller vätskan c:a 1 % E.

Genom destillation fås 95 å 96

%-ig råsprit. Förtjänsten av att

ha lyckats tillvarataga sockret

i sulfitluten tillkommer de sven-

ska ingenjörerna J. A. Wallin och
G. Ekström, som 1908 hade ut-

experimenterat de metoder för

sulfitspritframställning, som nu-

mera tillämpas i Sverige. —
Framställning av E. i Sverige

sker numera i ett begränsat
antal brännerier, som indelas

i lantbruksbrännerier,
vilka avverka spannmål, rotfruk-

ter, melass o. d., s u 1 f i t b r ä n-

n e r i e r, som utvinna sprit ur

sulfitlut, och jästfabriker,
vid vilka E. erhålles som bipro-

dukt. Under tillverkningsåret ^Ao
1921—3% 1922 voro i verksam-
net 107 lantbruksbrännerier, där-

av 67 i Kristianst. 1. De tillver-

kade tillsammans 18,6 mill. 1.

brännvin (reducerat till normal-
styrka med 50 % E.), därav
11,6 mill. 1. i Kristianst. 1. Sul-

fitbrännerierna voro till antalet

20, därav 6 i Gävleb. 1. och 6

i Västernorrl. 1. Hela tillverk-

ningen av sulfitsprit var 13,9

mill. 1., därav 4,3 mill. 1. i

Gävleb. 1. och 5,0 mill. 1. i Väs-
ternorrl. 1. Vid jästfabrikerna, till

antalet 8, tillverkades 8,2 mill.

1. De för framställning av spri-

ten använda råämnena utgjorde

189,792 dt. spannmål, 953,534 hl.

potatis, 87,136 hl. betor, 71,800

kg. gråstärkelse, 6,029,000 kg.

melass och 276,700 kg. sirap. Vid
lantbruksbrännerierna åtgingo för

1,000 1. brännvin av normal-

styrka: 216 kg. spannmål, 56 hl

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.

40. — Le X. 111.
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Kvist med blommor av Eucalyptus glo-

bulus.

rotfrukter, 3 kg. gråstärkelse och
110 kg. melass. Rening av det

vid brännerierna tillverkade rå-

brännvinet ägde rum vid destille-

ringsverk i Södertälje, Stoekliolm

(Reymersholm), Åhus, ödåkra
och Eslöv. Tillsammans erhölls

vid dessa 24, i mill. 1. (reducerat

till normalstyrka) renat bränn-
vin.

Etyle'n, se Kolväten.
Ety'leter, se E t r a r.

Etymologi' (av grek. e'tymos,
sann, verklig, och lo'gos, lära),

läran om ordens ursprung och

härledning.

Etzel, se A 1 1 i 1 a.

e. u., förk. för enligt upp-
drag.

Eu, kemiskt tecken för en
atom europium.
Eu [ö], stad i dep. Seine-

Inférieure, Frankrike, med ett

renässansslott. 5,000 inv.

Eu [ö], Gaston, greve av
E., f. 1842, d. 1922, sonson till

konung Ludvig Filip av Frank-
rike och gift med kejsar Peter

II :s av Brasilien dotter Isabella.

Ss. marskalk i brasilianska ar-

mén var han 1869 överbefälhavare
i kriget mot Paraguay. Se vidare

Brasilien sp. 507.

Eube'a, grek. Eu'hoia, lat.

Eubo6'a, nygrek. E'vvia, ital.

Negroponte, ö i Egeiska havet
vid Greklands ö. kust. Högsta
punkten, Delfiberget, når 1,745

m. E. är mycket bördigt och rikt

på boskap. Järn, koppar, brun-

kol och marmor finnas. 135,000

inv., huvudsakligen greker. Av
Ers forntida stadsstater märkas
Chalkis, som nu är öns huvud-
stad, och Eretria.

Eubu'Ios, atensk folkledare på
300-t. f. Kr., Demostenes' sam
tida och motståndare.

Eucaly'ptus, växtsläkte (fam|

Myrta'ceae) av huvudsakligen
höga träd, vilka i sitt hemlanc
Australien äro de förnämsta

skogbildarna. E. amygdaWna
ett av jordens högsta träd, kai

nå över 150 m:s höjd. E. glo'hu

lus, feberträdet, feber
gummiträdet 1. blå gum
miträdet, växer mycket has

tigt och uppsuger stora kvanti

teter vatten ur jorden; det ha

därför förmåga att torrlägg

sumpmarker, varigenom feberhäi

dar avlägsnas, och odlas på grun

härav i alla subtropiska områdei

Del av stammen av en art Eucalypt
Jfr stammens tjocklek med den på d

samma klättrande australnegern.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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A.V de läderartade, övervintrande

bladen av flera arter beredes

Bukalyptusolja, i vilken

ingår eukalypto'l, som bl. a.

liar medicinsk användning. Flera

arter äro värdefulla timmerträd.

Ä.V E. ma/rgina'ta m. fl. arter er-

tiälles ett hä,rt, rödbrunt, tungt

drke, nyholländskt ma-
hogny, vilket ej angripes av

borrmusslor och därför fått an-

rändning som bordläggningsvirke

till fartyg.

Eucken [å'jken] , Rudolf,
f. 1846, tysk filosof, 1874—1919
prof. i Jena. E. har utgivit för-

tjänstfulla utredningar av de filo-

sofiska termernas och grundbe-

greppens innebörd och utveckling

samt behandlat märkesmännen
inom filosofins historia. Därjäm-
te har han utvecklat en idealis-

tisk världsåskådning, vilken dels

äger frändskap med Fichtes och
Hegels spekulationer, dels när-

mar sig den svenska persorilig-

hetsfilosofin hos Boström och Vi-

talis Norström. E. erhöll 1908
Nobelpriset i litteratur.

Eudemoni'sm (av grek. eudai-

moni'a, lycksalighet), den stånd-

punkt inom etiken, vilken fattar

let högsta goda ss. lycksalighet

i jordisk mening; stundom även
läran om det högsta goda i him-
melsk betydelse. Representanter
för E. i den vanligaste betydelsen
äro i forntiden kyrenaiker och
.'pikuréer, till en viss grad ock
A.ristoteles, i nyare tid de fran-

ska upplysningsfiloferna (se

Upplysningstidevarvet),
38. La Mettrie och Holbach, samt
itilitarismens (se d. o.) anhäng-
are, SS. Bentham och Stuart
Mill. — Eudemoni'8t an-
längare av E.

Eudo, se O do.

Eudo'xos från Knidos,
f. omkr. 408, d. omkr. 355 f. Kr.,

grekisk matematiker och astro-

nom. Se Astronomi sp. 790.

Eufe'mia. 1. Den heliga
E., kvinnligt helgon, som torte-

rades och led martyrdöden 307.

Hennes dag är 16 sept. — 2. Se
Eufemiavisorna. — 3. Sys-

ter till konung Magnus Eriksson
samt moder till konung Albrekt
(av Mecklenburg), f. 1317, d.

1370.

Eufemiavisorna, tre medeltida
riddardikter, som översattes till

svenska på föranstaltande av
Eufemia, den norske konung Hå-
kan Magnussons gemål, till ära
för hertig Erik av Sverige, som
1302 förlovades med hennes ett-

åriga dotter Ingeborg. Originalet

till den fÖTatsL, Herra Ivcm (1303),
är Chrétien de Troyes' Yvain; den
andra. Hertig Fredrik av Nor-
ma/ndie (1308), återgår troligen

på en tysk efterbildning av en

bretonsk roman. Till bröllopet

(1312) hade drottningen beställt

Flores och Blanzeflor (se d. o.).

Samma person antages ha över-

satt dessa dikter; hans namn är

okänt. E. föreligga även i från
svenskan gjorda danska översätt-

ningar.

Eufemi'sm (grek. eu, väl, och
fe'me, ord), en av medlidande,
blyghet 1. artighet dikterad, för-

skönande omskrivning. — Adj.

eufemi'stisk.
Eufoni' (grek. eufoni'a), väl-

ljud. Motsats kakofoni. —
E u f o' n i 8 k, välljudande.

Euforbiace'er, se Euphor-
b i a c e a e.

Eufra'nor, grekisk målare och
bildhuggare, verksam under 300-

t. f. Kr.; anslöt sig i sina skulp-

turer närmast till den från Poly-
kleitos utgående riktningen. In-

tet verk, som fullt säkert kan
tillskrivas E., är bevarat.

Eufra't, den sydligaste av de

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas irnder Ä.
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Prins Eugen. Målning av Oscar Björck.

båda stora floder, som i sina

nedre lopp bevattna det mesopo-
tamiska låglandet. E. uppkommer
av två källarmar från Armeniens
berg och har med Tigris gemen-
samt avlopp (Sjatt al-Arab) till

Persiska viken. Längd c:a 2,900

km. Trots sin större längd och
sitt större flodområde har E.

endast omkring hälften så stor

vattenmängd som Tigris, emedan
E. lider betydlig vattenförlust i

de i s. belägna ökentrakterna.

E. är färbar för ångbåtar c:a

1,400 km. i nedre loppet.

Eufrosy'ne, "den glättiga", en
av kariterna.

Eugen, hertig av Närke, f,

1865, målare, fjärde son till

konung Oskar II. E. är en av
förgrundsgestalterna inom det

nationellt betonade landskaps-
måleri, som framträdde i början

av 1890-t. Med stark lyrisk

känsla och i en helgjuten, synte-

tiserande form har han i en rad
målningar skildrat mellansvensk
natur, vackrast måhända i eom-
marlandskapet Molnet (1895, Gö-
teborgs mus.) och kvällsstäm-

ningen Det lugna vattnet (1901,

Nat. mus.). Omkr. 1906 gör sig

en tendens mot ljusare färgskala

och ett bredare föredrag gällande

i hans konst; under arbetet med
dekorativa uppgifter har denna
tendens framträtt allt starkare.

Bland Ers monumentalmålningar
märkas Skärgårdslandskap från

Tyresö (1899), Sommar (1904)
och Stockholms slott (1899),
väggmålningar i olja, de förra i

Norra latinläroverket, Sthlm,
den sistnämnda i Stockholms na-
tion, Uppsala, Solen strålar över
staden, fresk i Östermalms läro-

verk, Sthlm (1910), altartavla i

Kiruna kyrka (1912) samt Sta-
den vid vattnet (fresk i Sthlms
stadshus, 1921). Jämte J. A. G.
Acke har E. utfört dekorationer-
na till baletten Bergakungen
(uppf. på Operan 1923). I sitt

hem på Valdemarsudde å DjurH
gården har E. sammanbragt en

stor konstsamling.

Eugen, prins av Savojen-Carig-
nan, f. 1663, d. 1736, österrikisk

fältherre, inträdde 1683 i der

österrikiska armén, med vilker

han deltog i kriget mot Turkiet
1693 fältmarskalk, vann E. 1691

sin första stora seger över tur

kärna vid Zenta, vilket ledde til

Ungerns och Siebenbiirgens för

värv genom freden i Karlowit
(1699). Under spanska tronföljda

kriget vann E. flera segrar, dei

viktigaste vid Blenheim (1704)

Under ett nytt krig mot Turkiei

1716—17 tvang E. genom segraj

vid Peterwardein och Belgn

Molnet. Målning av prins Eugen.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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detta rike att avstå nya områxieii.

Genom sin verksamhet som fält-

herre och statsman räknas E. till

de förnämsta uppbyggarna av
habsburgska väldet.

Eugen [å'jgen], ärkehertig av
Österrike, f. 1863, Österrikisk-

ungersk fältmarskalk, blev dec.

1914 överbefälhavare på serbiska

och maj 1915 på sydvästfronten.

Tillbakaslog flera italienska of-

fensiver, särskilt vid Isonzo. Av-
gick jan. 1918.

Eugéne, hertig av Leuchten-
berg, se de Beauharnais.
Euge'nia (Eugenie), prin-

sessa av Sverige och Norge, f.

1830, d. 1889, dotter till Oskar I

gjorde sig känd genom sina konst-

närliga och filantropiska intres-

sen. E. var en av stiftarna av
Eugeniahemmet (se d. o.).

Euge'nia, se Kryddnej-
liketrädet.

Euge'niahemmet, en strax

utanför Stockholm belägen an-

stalt för fattiga, obotligt sjuka,

vanföra och lytta barn; även
idioter ha intagits. Hemmet har
tillökats med en asylavdelning.

av Savojen. Mäluinj
Schuppen.

av J. van

Kejsarinnan Eugenie. Målning av F. X.
Winterhalter.

där dess skyddslingar kunna få

kvarstanna vid vuxen ålder. Jfr

Eugenia.
Eugenie [öjeni'], kejsarinna

av Frankrike, grevinna av Te b a,

f. 1826, d. 1920, dotter av den
spanske granden greve de ]\Ion-

tijo, förmäldes 1853 med Na-
poleon III. E., som blev medel-

punkten i ett lysande hov, inblan-

dade sig även i regeringsärende-

na, bl. a. genom att förmå kej-

saren att avsända trupper till

Rom för att förhindra en ita-

liensk ockupation av Kyrkosta-
ten. Regent efter utbrottet av
fransk-tyska kriget 1870, mot-
satte hon sig reträtt. Vid kejsar-

dömets fall flydde E. till Eng-
land. Efter Napoleons död 1873
arbetade hon en tid på en bona-
partistisk restauration.

Eugenie [eusjeni'], 40-kanon3
segelfregatt, byggd 1844, det
första svenska örlogsfartyg, som
seglat runt jorden. Färden före-

togs 1851—53 under befäl av

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä,
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Fregatten Eugenie. Etsning av N. E.
Anckers.

kommendörkapten K. A. Virgin
och hade främst till uppgift att

bereda Sverige-Norge transoceana
handelsförbindelser ; på officiellt

uppdrag deltogo även ett antal

vetenskapsmän, av vilka N. J.

Andersson (se d. o.) utgivit en po-

pulär skildring av expeditionen.

Eugenfk (grek. en, bra, och
ge'nein, födas) , se Rashygien.

Euge'nius, namn pä fvra på-

var. Om E. IV, påve 1431—47,
se Baselkonciliet.

Eugeno'1, se Kryddnej-
liketrädet.

Eugle'na, se Flagellata.
Euhe'meros, grekisk filosof,

verksam omkr. 300 f. Kr. I ett

av Ennius till latin översatt och
blott i obetydliga fragment av
denna översättning bevarat ar-

bete, Eiera' anagrafe' (Den heliga

krönikan), sökte han visa, att

gudarna urspr. varit människor,
som efter sin död ägnats dyrkan.

EukaIy'ptusoIja, se E u c a -

1 y p t u s.

Eukaristi' (grek. eukarisWa,
tacksägelse), grekisk benämning

på nattvarden, hämtad från den
tacksägelsebön, med vilken sakra-

mentets firande inleddes.

Euklei'des (lat. EucWdes). 1.

E. från Megara. Se Mega-
r i k e r. — 2. E., grekisk matema-
tiker från Alexandria, levde omkr.
300 f. Kr. I sitt huvudverk,
Eleme'nta (13 böcker), ordnade
och fullföljde E. resultaten av
äldre matematikers arbeten inom
geometrin och den i geometrisk
form framställda aritmetiken. De
i Elementa återgivna satserna,

vilka äro uppdelade i pro-
blem och t e o r e m, bilda en

ståtlig lärobyggnad, ett mönster
av noggrannhet, konsekvens och

klarhet. Vissa delar användas
ännu som läroböcker i våra sko-

lor.

Eula'Iia, Den heliga E.,

spanskt helgon, som led martyr-

döden 304. Hennes dag är 10 dec,

— E. besjunges i Eulalia-
sången från slutet av 800-t.,

det fornfranska språkets äldsta

litterära minnesmärke.

Eulenberg [å'jlenbärB], Her-
bert, f. 1876, tysk författare.

E., som tillhör den mot natura-

lismen opponerande generationen»

har i sin företrädesvis drama-i

tiska alstring [Belinde, 1912»

m. fl.) givit uttryck åt en ro-

mantisk, starkt subjektiv ocL

känslobetonad diktarfantasi.

Eulenburg [å'jlenbor5]. 1

Friedrich Albert v. E., f

1815, d. 1881, greve, tysk politi

ker. Preussisk inrikesmini stei

1862—78, var E. Bismarcks med
hjälpare vid organiserandet a'

den preussiska förvaltningen. —

2. Botho v. E., f. 1831, d. 1912

den föregts kusins son, greve

tysk politiker. Ss. preussisk in

rikesminister 1878—81 utarbeta

de E. den beryktade socialist

lagen 1878. Då rikskanslern Ca

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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privi 1892 nedlade värdigheten

83. preussisk ministerpresident,

blev E. hans efterträdare. Av-
gick 1894.— 3. P h i 1 i p p z u E.-

Hertefeld, f. 1847, d. 1921,

brorson till E. 1, furste, tysk di-

plomat, ambassadör i Wien 1894
—1902. E., endilettantnatur med
konstnärlig anstrykning men ka-

raktärslös, ytlig och falsk, hörde

till kejsar Vilhehn II :s närmaste
förtrogna och hade ss. sådan ett

mycket stort politiskt inflytande.

E. föll plötsligt i onäd, då M.
Härden 1907 riktade skarpa an-

grepp mot E. och hans vänkrets

för homosexualitet. En anklagel-

se mot E. för mened ledde 1908

till en process, som uppsköts på
grund av Ers sjuklighet och se-

dan icke återupptogs. Eulenburg-
skandalen bidrog att i vida kret-

sar misskreditera den kejserliga

regimen. — Ett försök att re-

habilitera Ers minne har 1923

gjorts av Joh. Haller i samband
med utg. av Ers memoarer Aus
50 Jahren (1923).

Eulenburg [å'jlenborS], Al-
bert, f. 1840, d. 1917, tysk lä-

kare, professor i farmaci i Greifs-

wald 1874—82, känd ss. utg.

av RealenzyJclopädie der gesam-
ten Heilkunde (fyra upplagor).

Eulenspiegel [å'jlensjpigel],

tysk folklig typ för upptågsma-
kare, om vilken en mängd anek-
doter finnas. Förebilden till typen
torde ha varit en viss Till, d.

omkr. 1350. Historierna om E.

utgåvos i tryck 1515 och ha sedan
spritts på många språk. Till

svenska har namnet oriktigt över-

satts Ulspegel; den första

svenska upplagan är av 1561. En
stor del av anekdoterna om E. äro
plattyska skämtsägner {Schwän-
ke), som tillagts olika upptågs-
makare.

Euler [å'jler], Leonhard,

Leonhard Euler. Stick av C. v. Mediel.

f. 1707, d. 1783, schweizisk mate-
matiker, professor i Petersburg
1730, i Berlin 1741; återvände
1766 till Petersburg. — E. är

en av alla tiders störste mate-
matiker. Hans utomordentligt
talrika, av en synnerligen klar
framställningskonst känneteckna-
de arbeten avhandla ämnen inom
matematikens nästan samtliga
discipliner samt astronomi, me-
kanik, optik, musik, navigation.

v. Euler-Chelpin, Hans, f

.

1873, svensk-tysk kemist, sedan
1906 prof. vid Sthlms högskola.

E. har författat ett mycket stort

antal avhandlingar, särskilt inom
fysikalisk och organisk kemi
samt biokemi.

Eulysi't, småkornig till fin-

kornig bergart, sammansatt av
pyroxen, granat och knebelit.

Förekommer i Tunabergs skn,

Södermani. 1.

Eu'menes, f. 363, d. 316 f.

Ord, eom ej återfinnas under £, torde sökas under



1263 Eumenes—Euphorbiaceae 1264

Eupatorium cannabinum.

Kr., ^ekisk fältherre i Alexan-
der den stores tjänst, blev efter

dennes död ståthållare över
bortre Mindre Asien och försva-

rade hans arvingars rättigheter

gentemot Antigonos Kyklops
men föll i dennes händer och
dödades (se även Diadoker).
Eu'menes, namn på två

konungar i Pergamon. E. II, reg.

197—159 f. Kr., gjorde romarna
många tjänster och ökade där-

igenom sitt lands inflytande. Han
fick betydande landområden i

Mindre Asien såsom belöning för

sin medverkan vid besegrandet av
Antiokos III i Syrien och stör-

tandet av Antigonos' ätt i Make-
donien.

Eumeni'der, se E r i u n y e r.

Eunu'ck (av grek. eune'^ bädd,
och o'kos, öga), kastrat, som i

Orienten använts som harems-
vaktare men även i andra hov-
tjänster, och på denna väg ofta

förskaffat sig stort inflytande.

Eu'oe, se Evoö.
Eupato'rium, släkte (fam.

Compo'sitae) av c:a 400 arter

örter 1. buskar. Enda svenska
arten, E. canna'binum, h a m p -

flocks, förekommer sällsynt i

våra s. och mell. landskap. Bla-

den äro flikiga, blomkorgarna
bildade av trattlika, ljusröda
blommor. Av de övriga, mesta-

dela amerikanska arterna kan
nämnas E. tripline'rvey odlad
flerstädes i tropikerna; bladen
exporteras från Ostindien gs.

g. k. a y a p a n a - 1 e.

Enpatrfder (grek. Eupatri'-

daif välborne), adelsståndet i

forntidens Aten.

Eupen [å'jpen], stad och di-

strikt i ö. Belgien, tillhörde före

världskriget Preussen (Rhenpro-
vinsen) men avträddes i Versail-

lesfreden 1919 och tilldelades

jämte distriktet Malmedy (till-

sammans 60,000 inv.) Belgien av

N. F:s råd sept. 1920. En i freden

stipulerad folkomröstning hade
av de belgiska myndigheterna
juli s. å. ordnats så, att endast

ett försvinnande fåtal uttalat

sig för områdenas förblivande

under tysk suveränitet.

Euphorbia'ceae, e u f o r b i a -

c é e r, familj (ordn. Gerania'les)

av träd, buskar och örter med
enkönade, små, enkelt byggda
blommor, ofta förenade i kompli-

cerade blomställningar. Flertalet

arter innehålla mjölksaft, som
ofta är giftig och av vilken i en

del fall erhålles kautsjuk. C:a
4,500 arter, huvudsakligen i var-

mare länder. Släktet Eupho'r'bia

är representerat i Sverige av ett

Euphorbia helioscopia (revormstörel)

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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halvt dussin arter, aUa örter, ss.

de vanliga trädgårdsogräsen

Euphorbia heUo8Co'pia (r e v -

ormstörel) och Euphorbia
pe'plu8 (rävmjölkstörel).
Till detta stora släkte höra vi-

dare ett antal träd- 1. busk-

formiga, kaktusliknande arter

från tropiska och subtropiska

Afrika, ss. Euphorbia resinVfera

(i Marocko), vars intorkade

mjölksaft, eupho'rbium 1.

prustkåda, verkar retande

på huden och användes i plåster.

Vanl. örtartad är Euphorbia (1.

Poinse'ttia) pulche'rrima från

Centrål-Amerika ; den har stora,

röda högblad, odlas som pryd-

nadsväxt — hos oss i varmhus
— och saluföres vid jultiden un-

der namn av julstjärna. —
Till E. räknas vidare släktena

Cro'ton, He'vea, Eippo'mane,
Ma'nihot, Mercuria'lis, Phylla'n-

thus, Ri'cinus m. fl.

Euphra'sia, se ögontröst.
Euphrosyne, se Nyberg,

J. K.

Euphiii'sm, litterär stil, som
fått sitt namn efter romanen
Euphues (1579—80) av engels-

mannen Lyly (se d. o.).

Euphyllo'poda, en underordn.,
relativt stora Bladfotingar.
Kroppen har talrika segment,
minst 10 par simfötter samt är
hos flertalet försedd med skal.

De flesta leva i sötvatten; vid

dessas uttorkninp: bevara si2

/

Euphyllopoda. Apus cancriformis, sedd
från buksidan.

äggen länge utveoklingsdugliga.

A'pu8 caAficrifo'rmis har ett brett,

sköldformigt, c:a 3 cm. långt

skal. Främsta benparet bär tre

långa utskott, träxilika liksom
svansborsten. Hanar äro säll-

synta. Europa.

Eura'sien, benämning på den
europeisk-asiatiska kontinenten.

Eiira'sier, avkomling av euro-

pé och asiat, särskilt av europé
och hinduisk 1. gul kvinna, hin-

duisk man 1. gul kvinna.

Eure [ör]. 1. Vänsterbiflod
till Seine. — 2. Departement i

n.v. Frankrike, vid nedre Seine.

Högt uppdrivet åkerbruk. Livlig

industri. 300,000 inv. mot 320,000

1911. Huvudstad Évreux.

Eurelius, se Dahlstierna.
Eure-et-Loir [ör e loa'r], de-

partement i n.v. Frankrike. Rikt
åkerbruk. 250,000 inv. mot 270,000

1911. Huvudstad Chartres.

Eu'reka, se H e u r e k a.

Eu'rik, d. 484, västgotisk

konung 466, sedan brodern Teode-

rik II mördats. Upphovsman till

lex Visigotho'rum, en på gamla
germanska rättssedvänjor upp-
byggd västgotisk lagsamling.

Euri'pides, t omkr. 480 f. Kr.,

d. 406, den siste av de tre stora

grekiska tragöderna. Om E : s

yttre levnadsförhållanden är ej

mycket bekant; som tragediför-

fattare fick han först sent, vid

40 års ålder, hemföra tävlings-

priset; uppburen som sina före-

gångare blev han under sin livs-

tid aldrig, men en enskild för-

mögenhet satte honom i stånd att

föra en av folkgunsten oberoende
levnad; mot slutet av sitt liv

följde han en inbjudan av Make-
doniens konung, i vars land han
kort därpå dog. Av E:s produk-
tion känner man 17 fullständiga

tragedier jämte betydande frag-

Ord, som ej Iterfiwifts under I), tprde sökas under Ä.
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Euripides. Antik marmorbyst.

ment av ännu andra och satyr-

dramat Ey'klops (övers, av J.

Bergman, 1903). Mest kända
bland hans tragedier äro Me'-

deia, uppförd 431 (Medea,
övers, av V. E. öman, 1860),
Eippo'lytos, 428, Troa'des, 415
(Trojanskorna, övers, av E. W.
Westling, 1921), Ifige'neia en

Tqv/rois (Iphigenia i Tauris,

övers, av Chr. Cavallin, 1884),

ron, EWTctra, 412, Ore'stes, 408,

Ba'kkai (Backantinnorna, övers,

av J. Paulson, 1903) och Fqi'nis-

sai (Feniciskorna, övers, av A.

M. Alexanderson, 1921). 12 av
Ers verk utgåvos i samlad övers,

av A. Selahn (1868—71). — E.

var en filosofiskt anlagd natur,

en religiös tvivlare, för vilken de
folkmyter, på vilka den grekiska
tragedin byggde, förlorat sitt

upphöjda sanningsvärde; han be-

höll visserligen de gamla ämnena
men ombildade dem till oigen-

kännlighet, och de uppträdande
gudarna och heroerna sänkte han
ned till det vardagliga. Hans in-

tresse var rent psykologiskt, och

han stred under hela sin bana
mot svå.righeten att pressa in sitt

nya innehåll i den gamla hävd-
vunna formen. Icke minst på
grund av sitt religiösa tvivel

förföljdes E. med gärskild hätsk-

het av komediförfattarna med
Aristofanes i spetsen. För efter-

världen fick han större betydelse;

från hans verk utgick världs-

litteraturens första realistiska

verklighetsdrama, den s. k. nyare
attiska komedin; till honom an-

knyter också Seneca, vilkens verk
bilda utgångspunkten för renäs-

sansens antikiserande tragedi.

Euri't (av grek. eu'rytos, lätt

flytande), numera ej brukligt

namn för leptit (se d. o.).

Europa [möjligen av assyr.

ereb, afton, väster, 1. av Europé
(se d. o.)], den näst minsta
av världsdelarna. 10,809,000 kv.-

km. E. omges av Polarbas-

sängen i n., Atlanten i v.. Medel-

1

havet och Svarta havet i s. samt
sammanhänger i ö. utefter en

lång landgräns med Asien (jfr

Eurasien). Denna gräns föl-

jer i n. Uralbergens högsta sträck-

ningar men anses sedan gammalt;
därefter förlöpa c:a 5° östligare

|

inne på västsibiriska stäppen. S.

om Uralbergen följer den tradi-|

tionella gränsen i stort sett flo-

den Ural till Kaspiska havet.

Mellan Kaspiska och Svartal

haven utgör Kaukasus' bergs-

kedja en markerad gräns. Bospo
ren, Marmarasjön och Dardanel

lerna skilja E. från Mindre Asien

E:s kust är rikare utbildad är

övriga världsdelars. I n. räkna:

till E. Novaja Semlja, Spetsber

gen, Jan Mayen, Beeren Islanc

och Frans Josefs land. Ishave

bildar på E:s nordkust Vita ha

vet, vars inlopp omgives av Kola

och Kaninhalvöarna. Långt ut

i Atlanten ligga Island, Fäi

Ord, som ej återfinnas imder E, torde sökas under Ä.
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öama och Shetlandsöarna. Skan-
dinaviska halvön avgränsar rand-
havet Östersjön från Atlanten
och den brittiska ögruppen rand-

havet Nordsjön. S. om Storbritan-

nien sträcker sig Engelska kana-
len, i 8. begränsad av halvön
Bretagne, som åter bildar Bis-

cayabuktens nordkust. I s. be-

gränsas Biscayabukten av Pyre-

neiska halvön, vilken även av-

stänger Medelhavet från Atlan-

ten. Inåt Medelhavet sträcka sig

ytterligare två stora halvöar,

Apenninska halvön, som från det

övriga Medelhavet avgränsar
Adriatiska havet, och Balkan-
halvön mellan det senare samt
Svarta och Egeiska haven. Bland
öar i Medelhavet, vilka räknas
till E., märkas Balearerna, Kor-
sika, Sardinien, Sicilien, Malta,
Kreta samt Egeiska havets
övärld. Om Polarbassängens öar
räknas till E., blir världsdelens

nordligaste punkt Kap Fligely

på nordligaste ön i Frans Jo-

sefs land (Kronprins Rudolfs
land) på 81° 51' n. br., dess syd-

Spanskt landskap med cypresser. Pro-
vinsen Valencia.

Italienskt landskap med pinjer. Provin-
sen Ravenna.

ligaste punkt Kap Litinos på
Kreta (34° 57' n. br.), dess väst-

ligaste Dunmore Head på Irland
(10° 30' v. 1.), dess östligaste

nära n. änden av landgränsen
mot Asien på 66° 7' ö. 1. Nord-
ligaste udden på Ers fastland är

Nordkyn i Norge (71° 8' n. br.),

den västligaste Cabo da Roca
i Portugal (9° 27' v. 1.), den syd-

ligaste Punta Marroqui nära
Gibraltar (36° n. br.). E. tillhör

således helt det n. halvklotet och

skares av n. polcirkeln. Största

bredden, från trakten ö. om Ural-

bergen på 55° n. br. till Portu-

gals sydvästligaste udde, är c:a

5,700 km. — Ytförhdllanden,

sjöa/r, floder, ö. delen av E. upp-

tages av ryska låglandet, ett

slättland utan större höjder, vars

n. del utgöres av tundror, s. om
vilka stora skogstrakter vidtaga.

S. om skogsområdet kommer
Rysslands "svarta jord", mot s.

övergående i sydryska stäppen.

Från sibiriska låglandet avgrän-

sas ryska slättområdet delvis av
Uralbergen, från Armeniens hög-

slätter av Kaukasus. Inom det-

samma nå höjderna endast några
hundra m. ö. h. Kaspiska havet

och trakterna närmast n. därom
ligga lägre än havsytan (jfr

Depression. Geogr. ) . Mot s.v.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under
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Normandiskt kustlandskap.

Övergår sydryska stäppområdet i

valakiska slätten n. om nedre
Donau. S. om Östersjön samman-
hänger ryska låglandet med stora

låglandsområden i n. Tyskland,
Nederländerna, Belgien och
Frankrike ända till Pyrenéerna.

S. om nordtyska låglandet lig-

ger de tyska lågbergens område
med en delvis mycket kuperad
terräng och ett stort antal rela-

tivt låga bergskedjor, bland vilka

märkas Sudeterna, Kiesengebirge,

Erzgebirge, Mähriska bergen,

Böhmerwald, Thiiringerwald, Ju-

rabergen, Schwarzwald och Vo-

Alplandskap. Mont Blanc. Flygfotografi.

geserna. Innanför franska låg-

landet höja sig Massif central

och Cevennerna. Genom hela s.

E. från Atlanten i v. sträcka sig

en rad av Ers högsta bergsked-

jor. Tvärs över Pyreneiska halv-

öns landfäste gå Pyrenéerna med
sin v. fortsättning, Kantabriska
bergen. Kringgärdande Lombar-
diska slätten i n. delen av itali-

enska halvön, sträcka sig Alper-

na från Medelhavet mot n. och

därefter mot ö. samt vidare mot
s.ö. längs Adriatiska havet under

namn av Dinariska Alperna, vilka

grena sig dels åt s. (Pindos),

dels åt ö. (Balkan), ö. om mell.

Donau utbreder eig ungerska

slätten, skild från ryska låglan-

det i n. genom Karpaternas
bergbåge, vilken även kringsluter

Siebenbiirgens högslättsområde, i

s. avgränsat från valakiska slät-

ten genom de med Karpaterna
sammanhängande Transsylvan-

ska Alperna. Pyreneiska halvön

fylles till stor del av mindre hög-

slätter, skilda av bergskedjor,

Sierra de Guadarrama, Sierra de

Gredos, Sierra d'Estrella, Sierra

de Guadalupe, Sierra Morena ocli

Sierra Nevada, vilka mestadels

stryka genom landet i ö.-v. rikt-

ning. Apenninska halvön ge-

nomlöpes i hela sin längd av

Apenninerna, som utlöpa i halv-

ön Kalabrien. De brittiska parna

äro delvis rätt kuperade, ehuru

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Sydtyskt skogslandskap. Schwabea.

bergen endast i Skottland nå
större höjd. Island bildar en
av isolerade berg och bergskedjor

avbruten högslätt. Skandinaviska
bergskedjan följer i stort sett

halvöns v. kust. — Ryska slätten

awattnas av floderna Petjora,

Dvina, Volga, Don och Dnjepr;
stora delar av n.v. Ryssland och
angränsande delar av Finland av
Neva. Alpernas nordsluttning,

ungerska och valakiska slätterna

samt stora delar av de mel-
lantyska bergens område, Karpa-
ternas sydsluttning och Sieben-
biirgens berg awattnas av
Donau. På Alperna upprinna
bl. a. Rhone och Rhen. Frank-
rike awattnas huvudsakligen
genom Seine, Loire och Garonne.
över nordtyska låglandet fram-
flyta bl. a, Elbe, Öder och Weich-
sel. På Pyreneiska halvön mär-
kas floderna Duero, Tajo, Gua-
diana, Guadalquivir och Ebro.

Apenninska halvöns största flod

är Po. Skandinaviska halvöns
'Vattendrag äro små i jämförelse

med de stora europeiska floder-

»na; de största äro Klarälven-
Göta älv och Glommen. Utom de
stora salta inhaven. Kaspiska ha-

ivet och Svarta havet, har E., sär-

[Skilt i n. flera större insjöar.

[Störst äro Ladoga och Onega i

n.v. Ryssland, Vänern, Vättern

och Mälaren i Sverige, Saima
jämte därmed sammanhängande
sjöbäcken i ö. Finland, Pejpus
mellan Estland och Ryssland.
Vid Alpernas nordrand ligga

Bodensjön och Genévesjön samt i

v. Ungern Plättensjön och Neu-
siedlersjön. Särskilt rikt på små-
sjöar är det fordom nedisade om-
rådet i n.v. E., i synnerhet Skan-
dinaviska halvön, Finland och

nordtyska låglandet samt trak-

terna närmast ö. härom. — Geo-

logi. E:s berggrund är av myc-
ket skiftande art. De många
bergskedjorna uppbyggas i regel

av en kärna av urbergarter, kring

vilka genom veckningsprocesser

yngre lager blivit uppresta. De
skandinaviska och finska halv-

öarna bildas dock huvudsakligen
av urbergarter, ss. gnejser, gra-

niter, kristalliniska skiffrar

m. m., och utgöra tillsammans
Fennoskandias urbergsom-

råde. S.ö. härom utbreda sig

över stora vidder fram till övre

Dnjepr och Don paleozoiska berg-

arter tillhörande silur-, devon-

och karbonformationerna, medan
ryska låglandet ända fram till

det av urberg uppbyggda Ural

bildas av mesozoiska formationer,

ss. krita, och tertiär samt kring

övre Volga trias. Närmare Ural

vidtaga på nytt paleozoiska berg-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Landskap med kanaler i n. Nederländerna.

arter. Nordtyska låglandet, n.

Ryssland och trakterna kring
nedre Volga och Ural äro täckta

av kvartära bildningar, så att

berggrunden där ytterst sällan

går i dagen. En del av de tyska
lågbergen, ss. Erzgebirge och
Böhmerwald, ävensom Auvergnes
högland i Frankrike och området
mellan Dinariska Alperna, Bal-

kan och Egeiska havet uppbyg-
gas av urbergarter. Så är också

fallet med flera av Pyreneiska

halvöns bergskedjor. Kring mell.

och nedre Rhen ävensom i mell.

England och på åtskilliga andra
ställen förekomma vidsträckta

lager av produktiv stenkolsfor-

mation. Yngre eruptiver före-

komma på många håll, särskilt

i Auvergne, kring mell. Rhen, i

Apenninerna, på sydsidan av

Karpaterna och Balkan ävensom
flerstädes inom Fennoskandia
och framför allt på Island, som
till stor del uppbygges av ung-

vulkaniska bergarter. — E. har

under skilda geologiska perioder

varit skådeplatsen för stora

bergskedjeveckningar. Urbergets

struktur, t. ex. inom fennoskan-

diska området, visar, att sådana
förekommit före den kambrosi-

luriska tiden. Ö. Sveriges pene-

plankaraktär var utbildad redan

före silurtiden. En bergskedja

från tiden närmast efter eilur-

tiden är den skandinaviska, som
har sin fortsättning på Spets-

bergen och i n. Skottland (k a 1 e-

doniska veckzonen). De
veckberg, som samtidigt uppstått

i s. och mell. E., ha genom ännu
senare veckningsprocesser full-

ständigt försvunnit. Efter kar-

bontidens slut började en ny

veckningsperiod, varunder upp-

kommo en hel del av de mellan-

tyska småbergen (hercyniska
veckzonen), ävensom s. Ir-

lands, Wales' och Bretagnes

berg samt vissa bergskedjor på
Pyreneiska halvön. Förmodligen

bildades vid denna veckning även

Uralbergen och en del mindre be-

tydande höjdsträckningar i n.

Ryssland (Timanbergen m. fl.).

E:s högsta bergskedjor äro också

de yngsta. Alperna, Pyrenéerna,

Apenninerna, Karpaterna och

Kaukasus (alpina veckzo-
nen) bildades först under ter-

tiärtiden, samtidigt med Hima-

laya i Asien och Atlasbergen i

Afrika. Mot slutet av tertiär-

tiden inträffade i skandinaviska

bergskedjan en nedisning, som

under sin största utbredning

sträckte sig ned i mell. Tyskland.

Även Island var vid denna tid

helt nedisat, och där liksom i v.

och n. Skandinavien finnas ännu

obetydliga rester av inlandsis. Is-

tidsavlagringarna ha i hög grad

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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inverkat pä topografin i de for-

dom nedisade länderna, särskilt

i Skandinavien och Finland.

V^erksamma vulkaner finnas bl. a.

i Italien samt pä Sicilien och
Island. Särskilt i Frankrike bära
kratersjöar och varma källor

vittne om förutvarande vulkanisk
verksamhet. — Klimat. Klima-
tiskt indelas E. i flera omräden.
I B. härskar det s. k. medelhavs-
idimatet, karaktäriserat främst
genom vinterregn. Somrarna äro
varma och vintrarna milda. Tem-
peraturförhållandena regleras

genom Medelhavets närhet. Års-

temperaturen varierar i områdets
skilda delar men håller sig täm-
ligen allmänt vid + 12° å + 17%
och skillnaden mellan den varma-
ste och kallaste månaden uppgår
i regel till c:a 15". Vindarna äro
under vintern övervägande nord-

liga, ofta kalla {mistral i Frank-
rike, hora i Dalmatien). Somma-
rens sydliga torra ökenvind' be-

nämnes sirocko. Klimatförhål-
landena i v. E. bestämmas av At-
lantens närhet. Regn faller un-
der alla årstider, mest dock höst

och vinter. Nederbörden varierar

mellan 600 och 2,000 mm. Tem-
peraturens årsmedium är c:a

+ 8° å +13°, och skillnaden

mellan månadsmedia uppgår
högst till c:a 15°. För v. E:s kli-

mat har Golfströmmen den allra

största betydelse, och dess värme-
reglerande verksamhet visar sig

bl. a. i medeltemperaturens yt-

terst långsamma sjunkande mot
n. utmed E:a västkust. Under
breddgrader, som i andra världs-

delar äro nästan obeboeliga, kan
därför i E. såväl andlig som ma-
teriell kultur blomstra. Från det

övriga v. E. avviker Skandina-
viska halvön genom sina utpräg-
lade sommarregn, till stor del

härrörande från de pä dessa

Rysk stäpp. (Samaraguvernementet.)

breddgrader framstrykande cyklo-

nerna. Medeltemperaturen varie-

rar i Skandinavien mellan — 3°

och +7°, och skillnaden mellan
varmaste och kallaste månaden
kan uppgå till 27°. Halvöns väst-

kust har mycket stor nederbörd,

1,150 mm., under det nederbörds-

summan i Sverige håller sig omkr.
570 mm. Mellersta E. bildar en
övergång mellan Väst-Europas
marina och Rysslands kontinen-

tala klimat. Sommarregn härska
här med en nederbördssumma av
6—800 mm. Liksom pä Atlan-

tens kust är det även här väst-

vindarna, som äro regnförande.

Årsmedeltemperaturen uppgår
till +6° ä +9°, och skillnaden

mellan varmaste och kallaste

månad varierar mellan 18° och
25°. Det stora ryska inlandet har

typiskt kontinentalt klimat med
kalla vintrar och heta somrar.

På grund av landets stora ut-

sträckning varierar årstempera-
turen betydligt men håller sig

inom större delen av området
mellan 0° och +8°. Skillnaden

mellan kallaste och varmaste må-
nad är betydande och kan i

ytterlighetsfall uppgå till 40°.

Sommartid vilar ett tämligen

konstant barometerminimum över

Ryssland, vilket medför s.v. och s.

vindar; vintertid intages dess

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Norskt fjordlandskap. Norangfjord.

plats av ett maximum, medföran-
de n. och n.v. vindar. Regnet faller

huvudsakligen under sommaren.
— Djurvärld. E. bildar en del av
den palearktiska regionen inom
arctogea (jfr D j u r g e o grafi).
Däggdjursfaunan är relativt fat-

tig, till stor del beroende på att

vidsträckta områden av E. äro
kulturland. Insektätare, ss. näbb-
möss, mullvadar, igelkottar, och
särskilt gnagare, ss. harar, ekorr-

djur, råttor, sorkar, sjusovare,

hasselmöss, äro talrika. Mera
lokal utbredning ha desmannäbb-
möss, blindråtta och piggsvin.

Flertalet fladdermöss tillhöra

Yespertilwnidae. Av rovdjur fin-

nas bl. a. räv, varg, björn, mår-
dar, vässlor, illrar, utter, gräv-

ling, lodjur, några viverrider

samt sjakal. Vildsvinet var förr

utbrett över hela E. men är nu på
de flesta ställen utrotat. Muflon
förekommer på Korsika och Sar-

dinien, stenbock på Alperna, gems
i s. E : s bergstrakter samt bezoar-

get och saiga i s.ö. E. Allmän-

nare äro t. ex. rådjur och kron-

hjort. Den enda apa, som finnes

i E., magoten, lever på Gibraltar.

Fågelfaunan består av bl. a.

trast-, mes-, fink-, kråkfåglar,

sångare, svalor, starar, lärkor,

hackspettar, gökfåglar, biätare,

några kungsfiskare, falkar, örnar,

hökar, ugglor, några få gamarter,

andfåglar, storkar, hägrar, några

ibisfåglar, vadare, trappfåglar,

duvor och hönsfåglar, ss. rapp-

höns, klipprapphöns, vaktel, tjä-

der, järpe, orre, fasaner m. fl.

Av kräldjur finnas några sköld-

paddor, SS. kärrsköldpaddan och

grekiska landsköldpaddan, några

ödlor och ormar, ss. huggormar
och snokar. — Täxtvärld. Nordli-

gaste Norge och Ryssland (ryska

tundran) falla inom det träd-

lösa arktiska florområdet. Av
träden går björken längst åt n.

och i n. E. även högst upp på

bergen. Genom Skandinaviska

halvön, Finland och n. Ryssland

utbreda sig vidsträckta barrsko-

gar (mest vanlig tall och gran).

I mell. E. finnes åtskillig löv-

skog, västerut bestående framför

allt av bok, men i bergstrakterna

växer även barrskog, som där går

högre än lövskogen och bildar

trädgränsen (mellan 1,200 och

2,400 m.). Snögränsen ligger i

Alperna vid 2,700—3,000 m.

Stora delar av E. upptagas av

ängsmark och odlad jord (över

40 %), kärr och mossar (särsk.

i ö. och n.), ljunghedar \i n.v.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.



1281 Europa 1282

vid Atlanten och Nordsjön) och

stäpper (i s. Ryssland). — 1

Medelhavsländerna har den gam-
la kulturen starkare än i det

övriga E. förändrat den ursprung-

liga växtvärlden. Skogar äro där

sällsynta och utgöra vanl. glesa

dungar av ständigt gröna löv-

träd, ss. ekar, lager, oliv m. m.
För övrigt märkas den enda i E.

vildväxande palmen (dvärgpal-

men), på Pyreneiska halvön kork-

ekar, av barrträd pinje och cy-

press. Vidsträckta områden upp-

tagas av ett slags hed, "macchia",
'med buskar och låga träd. — Av
kulturväxter äro blott få in-

I

hemska i E., ss. vitbetan och vin-

jrankan. Av de övriga, från andra
.världsdelar införda, märkas sär-

j
skilt de vanliga sädesslagen, po-

jtatis, tobak, lin och hampa, samt
j talrika fruktväxter (i s. E. sär-

skilt oranger). Jfr Växtgeo-
jg r a f i. — Befolkning. Av E : s

läldsta befolkningsskikt från

jhistorisk tid fortlever i haskerna,

jkring Pyrenéerna, en rest av de

forna ibererna. En annan
ikvarleva utgjorde etruskerna i n.

jltalien, som nu äro utdöda 1.

luppgått i andra folk. I nuv. tid

tillhör huvudmassan den vita ra-

sen och indo-europeiska
,

språkfamilj en. Denna har
.i E. småningom uppdelats i skilda

'jfolkstammar. Kelterna, som under
äldre järnåldern hade sin stor-

jtietstid och behärskade mell. och
w. E., finnas nu endast i Ir-

iland, Wales, Skottland och Bre-

lagne. Grekerna, nu starkt ut-

»Dlandade, behärskade en gång
med sitt språk och sin kultur de

). Medelhavsländerna men fingo

fåka för nu utdöda italiska folk,

':>land vilka romarna satte sin

irägel på de olika folken inom
:iitt världsvälde. Av dessa av ro-

mersk kultur genomsyrade men

genom folkvandringarna starkt

uppblandade folk uppstod en ny
grupp, romanska folk, till vilka

förutom italienarna, räknas
fransmän, spanjorer, portugiser

och rumäner. Germanerna, som
från ett område kring s. Öster-

sjön utbredde sig i synnerhet åt

s. och v., omfatta nu de nordiska
folken, holländare, flamländare,

engelsmän och tyskar. Inom dessa

senares språkområde har länge
strid stått med ytterligare en

indo-europeisk folkgrupp, den
slaviska, och gränsen dem emel-

lan har vid upprepade tillfällen

förskjutits. Därför finnas inom
nuv. Tyskland lämningar av sla-

visk befolkning, t. ex. sorberna i

Brandenburg. Men eljest upptaga
slaverna främst ö. E. samt stora

områden i dess mell. och s.ö. de-

lar. De västslaviska polackerna
ha jämte tjecker och slovaker

efter världskriget erhållit poli-

tisk självständighet. Inom den
sydslaviska gruppen ha särskilt

serberna gjort sig gällande och
med sig statligt inkorporerat de

med dem besläktade slovenerna
och kroaterna. Med serberna
stambefryndade äro bulgarerna.
Bland östslaverna urskiljer man
i främsta rummet storryssar och
lillryssar (rutener 1. ukrainare).

Särskilt de förra ha uppburit det

ryska väldet och givit det dess

ofantliga utsträckning. Till indo-

européerna höra vidare altanerna
samt slutligen baltiska folk: let-

ter och litauer. Ytterligare en

ras är representerad i E., näm-
ligen den mongoliska. Starkt

uppblandad fortlever den i de

finsk-ugriska foUcen finnar och

ester, under det den mera rent

företrädes av lappar och en del

stammar i Ryssland, ss. syrjäner,

mordviner och tjeremisser. Se-

nare invandrare av finsk-ugrisk

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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GerrruznsTccL sjrrak,M^KeltLskcL sprdk.
''oTTiansTujL „ ^^AndrtL utdoeztr „
Slaviska. „ ^^ck£. indoeur. „

härkomst äro magyarerna på
ungerska slätten. Av de mongo-
liska erövrarfolk, som under me-
deltiden strömmade in i E. från

ö,, återstå endast turkarna, som
starkt påverkat Balkanhalvöns
folk. Ett semitiskt inslag

fick den Pyreneiska halvöns be-

folkning genom den moriska in-

vasionen på 1700-t. Ett sådant

av större innebörd är orsakat av
judarnas starka spridning inom
olika länder, särskilt Ryssland,

Polen, Tyskland, Rumänien. •

—

E. är tätt befolkat och hyser

i genomsnitt f. n. 42 inv. per

kvkm. Nederländerna och Bel-

gien ha den största folktätheten

med över 200 inv. per kvkm.
Mycket tätt befolkade äro även

England och Italien med 140

—

150 inv. per kvkm. Glesast be-

byggda äro de nordiska länderna

och Island med en folktäthet av

endast 1—13 inv. per kvkm. E.

har inalles 458 mill. inv. — Språk.

Större delen av de nuv. språken

i E, äro indo-europeiska, och man
särskiljer däri följande språk-

grupper: keltiska språk (talas av
c:a 2 mill. människor), romanska
språk (c: a 126 mill.), germanska
språk (c: a 142 mill.), albanska
(c: a 1,5 mill.), baltiska språk

(omfattande litauiska och let-

tiska, c:a 5 mill.), slaviska språk
(c:a 160 miU.), grekiska (c:a 5,5

mill.) samt armeniska och indo-

iranska (talade av några hundra-
tusen). Av icke-indoeuropeiska
språk talas baskiska (c: a 0,5

miU.), finsk-ugriska språk (c:

a

16,5 mill.), turkiska språk (c:a 8
ä 9 mill.) samt kaukasiska språk
(några himdratusen). — Näring-
ar, Ers jordbruk är förnäm-
ligast bundet vid ett sanmaan-
hängande område från ö. land-

gränsen över Polen, s. öster-

sjöstaterna, Danmark, Neder-
länderna, Belgien och Frank-
rike, vartill komma spridda
områden i Medelhavsländerna
Havreodlingen dominerar i n.

Ryssland, Finland och Skandina-
vien, rågodlingen i mell. Ryss-

land, n. Tyskland, Polen och

Nederländerna, kornodlingen i

Tjecko-Slovakiet (bryggeriindu-

stri), veteodlingen i s. Ryssland,

s. Tyskland, Frankrike, Neder-

länderna, Storbritannien, Spa-

nien, Portugal, Italien, Ungern
och Balkanstaterna. Majsodling
förekommer i större skala i Grek-

land och Jugoslavien, risodling i

n. Italien. I Medelhavsländerna,
v. Tyskland och Österrike äro

vin- och fruktodling viktiga nä-

ringar. E:s produktion av bröd^

säd täcker ej det egna behovet.

Boskapsskötseln är av

största betydelse i Danmark, Ne-

derländerna, n. Tyskland, Schweiz

och Jugoslavien. Fisket utgör

en viktig näring i Norge, Stor-

britannien, Nederländerna och n.

Frankrike. Skogsbruk bedri-

ves i stor skala i Skandinavien,

Finland och Tjecko-Slovakiet, som

.

äga goda transportmöjligheter;

Rysslands stora skogar äro föga,

utnyttjade. Inom b e r g s.b r u •

ket dominerar produktionen av

Ord, som ej återfmnas under E, torde sökas under ä.
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Europas stater.

Större stater:

1,000- 1,

kvkm.

Ryssland . . . 4,639

Frankrike ... 551

Spanien .... 505
Tyskland (med
Saaromr.) . . 472

Sverige .... 448
Finland . . .

Polen 385
Norge .... 324
Italien .... 313

Rumänien . . . 304
Jugoslavien . . 249
Storbritannien c

Nord-Irland .

Tjecko-Slovakiet
Grekland . .

Island ....
Bulgarien . .

Ungern . . .

Portugal . .

Österrike . .

Irländska fristaten

Lettland . . .

Litauen . . .

Estland . . .

Danmark . .

Schweiz . . .

Nederländerna
Belgien . . .

Albanien . .

Rurop. Turkiet

Invånare. Inv. pr
Dat. Mill. kvkm.

"/8 20 102,5

'/3 21 39,6

"/"20 21,3

=">/6 21
"/i222

"/.221
»»/9 21

»V"22
V"21

ä'/» 21

244 '"/s 22
140 "/2 21

122 "/i220

105 Vi220
96 "/i220

93 1921

92 Vt220
84 ^Vt 20
70 '"/g 22
66 "/.221

55 1922
48
44 ^76 22
41 V>220
34 3>/'222

30 "/»221

30
28

61,s

6,0

3,2

27,2

2,'

38,8

17,»

12,0

44,3

13,6

4,8

0,1

4,9

8,0

6,6

6,4

3,2

1,9

2,*

l.l

3,3

3,9

7,x.

7,5

0,9

1.9

22
72
42

130

13

8

70
8

124

57
48

182

97
40
1

50
863
70
77

45
28.:

44..J

23

77

94
206
248
30
67

Småstater

:

Invånare. Inv. pr
Kvkm. Dat. 1,000-t. kvkm.

Luxemburg
\ Danzig . .

Andorra . .

I
Liechtenstein

\
San Marino
Piume . .

Monaco . .

2,586

1,911

452
159
61

20
21

'/nl6

V» 23
1910
1916
1923

1922

264
365

5
11

13
65
23

102
191

12
70

205
3,250

1,115

Europas religioner. Mill.be-

kännare

Romerska katoliker 202,8

,Ureklska » 116,8

(Protestanter 113,i

iJudar 10,6

'Muhammedaner 8,i

'lÖvr. religioner samt konfessionslösa 6,9

• kol och järn. Storbritannien är
den största kolproducenten, nära
följd av Tyskland; därnäst
'komma Belgien, Frankrike och
Tjecko-Slovakiet, medan Ryss-

j
lands stora koltillgångar ej

Europas största insjöar.
Areal
(kvkm.)

Ladoga 18,150
Onega 9,836
Vänern 5,568

Pejpus 3,510

Saima m. fl. sjöar 3,100
Vättern 1,899

Päijänne 1,576

Mälaren 1,140

Enare träsk 1,075

Ule träsk . 1,002

limen 920
PlattensjÖn 635
Qenévesjön 573
Bodensjön 539
Hjälmaren 493

Europas största floder.
(Vattenområden i 1,000-t. kvkm.)

Volga . .

Donau . .

Dnjepr . .

Don . . .

Dvina . .

Ural . . .

Petjora
Neva . .

Rhen . .

Weichsel .

Elbe . .

Loire . .

Öder . .

Rhöne . .

1,459

810
527
430
365
250
240
220
200
199
144
121

119

Duero . .

Diina . ,

Ebro . .

Garonne
Tajo . ,

Gnadiana ,

Mesen . ,

Seine .

Dnjestr
Po . . .

Guadalquivir
Bug. . .

Njemen .

Göta älv .

. 98

. 85
. 85
. 85
. 83
. 83
. 79
. 78
. 77
. 75
. 56
. 56
. 51

. 50

De europeiska bergskedjornas
högsta toppar.

Alperna (Mont Blanc) 4,810
Sierra Nevada (Mulahacen) .... 3,481

Pyrenéerna (Pic d'Anéton) .... 3,404
Balkan (Muss Alla) 2,930
Apenninerna (Gran Sasso dltalia) . 2,921

Kantabriska bergen (PeBas de Europa) 2,678
Karpaterna (Hohe Tätra) 2,663

Sierra de Gredos (Plaza de Almanzor) 2,661
Transsylvanska alperna (Negoi) . . 2,544
Galdhöpiggen 2,468
Kebnekaise 2,123

Auvergne (Mont Dore) 1,886
Cevennerna (Mont Mézenc) .... 1,754
Ural (TöU-pos-is) 1,688

Sudeterna (Schneekoppe) 1,603

Schwarzwald (Feldberg) 1,493

Böhmerwald (Arber) 1,457
Vogeserna (Sulzer Belchen) .... 1,423

Erzgebirge (Keilberg) 1,244
Thuringerwald (Gr. Beerberg) . . . 983
Mähriska bergen (Javonice) . . . 835
Ardennerna (Hohes Venn) .... 695

ge en motsvarande produktion.

Järnmalmstillgången är störst i

Frankrike (här dominera minet-

tema i Lothringen), Sverige,

Ord. som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.



1287 Europé 1288

Storbritannien, Tyskland, Ryss-
land, Spanien och Polen. Av
andra metaller produceras något
guld i Ryssland samt silver i

Spanien och Tyskland. Bergolja
produceras i Ryssland, Polen
och Rumänien. — Vatten-
kraft av betydelse finnes i

Skandinavien, Finland, Schweiz
och s. Frankrike. — Indu-
strin är baserad dels på egna
råmaterial (järn, kol, trä), dels

på importerade (bomull, ull, vege-

tabiliskt fett m. m.) ; dess huvud-
centra äro mell. England, Bel-

gien, n.ö. Frankrike, v. och s.ö.

Tyskland, Tjecko-Slovakiet och n.

Italien. — Samfärdsel. E. har ett

synnerligen tätt järnvägsnät. För
förbindelserna på kontinenten ha
inrättats ett antal sammanhäng-
ande linjer med korresponderande
tåg och delvis även genomgående
vagnar. Under världskriget ur
funktion, har denna trafik nu-

mera i stor utsträckning åter-

upptagits. Berlin står västerut i

förbindelse med Paris över Köln
och med London över Vlissingen,

norrut med Köpenhamn över

Warnemiinde—Gjedser (färja)

och med Stockholm över Sassnitz

—Trälleborg (färja), österut

över Posen med Warszawa,
med fortsättning antingen över

Wilna och Pskov till Petro-

grad 1. över Brest Litowsk och

Minsk till Moskva. I s.ö. rikt-

ning går en linje från Berlin över

Dresden, Prag, Wien och Buda-
pest till Belgrad och Konstan-
tinopel. Till Italien leda fråji

Berlin två huvudlinjer, den ena
över Miinchen och Brennerpasset

till Verona och Rom, den andra

över Frankfurt am Main, Basel,

S:t Gotthard (tunnel genom Al-

perna) till Milano och Rom. Dit

leda från Paris likaså två stora

linjer, dels över Simplon (tunnel

genom Alperna) och Milano, dels

över Mont Genis (tunnel genom
Alperna) och Turin. Paris är ut-

gångspunkt för två linjer till

Konstantinopel och Bukarest, den
ena över Strassburg, Miinchen,!
Wien, Budapest, Belgrad ochj

Sofia ( "Orientexpressen"
) , den

|

andra över Simplon, Milano,'.

Venedig, Triest, Belgrad och:

Sofia ("Simplon-Orientexpres-
sen"). Till Pyreneiska halvön i

leda från Paris två linjer, dels

över Bordeaux, dels över Lyon
och Barcelona till Madrid. Av
ryska järnvägar märkas, utom
de förut nämnda, linjerna Petro-

grad—Moskva, Petrograd—Vo-
logda — Jekaterinburg — Omsk,
Moskva — Samara — Tjeljabinsk

(Orenburg) samt Arhangelsk

—

Vologda—Moskva—Harkow

—

Se-

vastopol. — En väl utvecklad sjö-

fart förbinder kontinentens ocli

de större öarnas hamnar såvä]

inbördes som med främmande
världsdelar. De brittiska öarnf

stå i förbindelse med kontinentel

genom flera linjer, av vilka mäi
kas Dover—Calais (till Paris)

Queenborough—Vlissingen, Hai
wich—Hoek van Holland (An^

werpen, Esbjerg) och Hull—Rot
terdam. Förbindelselinjerna metj

Skandinaviska halvön gå huvudj
sakligen från London, Newcast^

och Hull till Göteborg och Bei

gen. överfartsorter till Amerikfl

äro främst Hamburg, Bremei
Southampton, Liverpool, Åni
werpen, Le Havre, Bordeaux oc

Lissabon. Från dessa utgå ävc

linjer till övriga världsdelar. Fe

förbindelsen med dessa äro avel

Medelhavshamnarna av vikt, säi

skilt Barcelona, Marseille, Genuj

Neapel, Brindisi, Triest, Pirei;

och Konstantinopel. — Om Ixil^j

router se Lufttrafil^.
Euro'pe, i grek. myt. en fenl

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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cisk prinsessa, som Zeus, för-

vandlad till tjur, bortförde till

Kreta, där hon födde honom sö-

nerna Minos och Radamantys.
Enligt någras mening skall E.

genom sitt överförande från

Asien till Kreta ha givit sitt

namn åt världsdelen Europa, en

myt, som möjligen har sitt upp-

hov i namnets ljudlikhet med av

fenicierna använd beteckning på
Västerlandet.

Euro'tas, nu I r i, flod på Pe-

loponnesos, genomflyter landska-

pet Lakonien. Vid E. låg det

gamla Sparta.

Eurybi'ades, spartan, överbe-

fälhavare över grekiska flottan i

slaget vid Salamis (480 f. Kr.).

Eurydi'ke, i grek. myt. Orfeus'

maka. Sedan hon dött av ett

ormbett, fick Orfeus av under-

jordens härskare tillåtelse att

föra henne tillbaka till jorden

på villkor att han under vägen
ej vände sig om efter henne. Då
han bröt mot detta, hämtades
E. av Hermes tillbaka till under-

jorden. Denna episod skildras

bl. a. i en berömd marmorrelief
från 400-t. f. Kr. (i Neapels mu-
seum).

Euryto'p (av grek. emry's,

bred, och to'pos, trakt) kallas en

organism, som kan trivas på
uppehållsorter av olika beskaf-

fenhet, t. ex. med avseende på
' temperatur : euryte'rm (grek.

,
te'rme, värme) ; ljusförhållan-

den : euryfo'tisk (grek. fos,

ljus); vattnets salthalt: e u r y-

h a 1 i' n (grek. hals, salt) 1.

,djup: euryba'tisk (grek.

haty's, djup) organism. Motsats:
stenoto'p (grek. ste'nos,

trång), resp. stenote'rm o. s. v.

Euse'bios, grekiska kyrkomän,
av vilka de märkligaste äro: 1.

I^. a v C a e s a re' a, d. 340, biskop
i Caesarea vid Medelhavet 314,

Hermes, Eurydike och Orfeus. Grekisk
marmorrelief.

representant för Origenes' skola.

E. deltog bl. a. i Niceamötet, där
han spelade en framträdande
roll vid fastställandet av den
slutligen antagna bekännelsen,
liksom han i fortsättningen övade
ett betydligt inflytande på kej-

sarnas kyrkopolitik. Till efter-

världen har hans namn gått
framför allt genom hans märk-
liga kyrkohistoria, den första i

sitt slag, vilken behandlar tiden
fram till 324 (övers, till sv. av
O. W. Lemke, 1878). — 2. E.

av N i k o m e' d e i a, d. omkr.
341, biskop, en av de verksam-
maste deltagarna i den arianska
striden. E. tog sig redan från

början an den fördrivne Areios,

blev själv vid Niceamötet lands-

förvist men återkom efter tre år

och framträdde då ss. Atanasios'

farligaste motståndare, genom-
drev hos kejsaren Atanasios'

första landsförvisning och blev

själv (338) biskop i Konstantino-
pel. Mot slutet av sitt liv vigde

han Wulfila till goternas biskop.

Eusta'chio [-kiå] , B a r t o -

1 o m m e o, d. 1574, italiensk lä-

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas under Ä.
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Euxoa. Sädesbroddfly med larv och
puppa.

käre, påvlig livläkare, föregångs-

man i noggranna observationer
och jämförande anatomiska stu-

dier.

Eusta'chiska röret, se Hör-
selorgan.

Eute'ktisk blandning, e u -

te'ktikum (av grek. eu'tek-

tos, lättsmält), blandning av två

1. flera komponenter (t. ex. mine-
ral 1. metaller) i sådana propor-

tioner, att dess smältpunkt blir

ett minimum. Studiet av E. har
varit av vikt för metallografin

(se Legering) och petrograiin.

En hel del bergarter, t. ex. skrift-

granit, uppfattas som E.

Eiite'rpe, en av muserna (se

d. o.).

Eutrachea'ta (av grek. eu,

bra, och lat. tracTiVa, luftrör),

en klass L e d d j u r med tydligt

utbildat huvud och ett par anten-

ner. Andas med trakéer. Till E.

höra tusenfotingar, enkelfotingar,

Apterygo'ta och insekter.

Eutykes [ev'-], se Mono-
fysitism.
Euxo'a 1. A gr o' t is, ett släkte

Nattflyn, till vilket bl. a.

sädesbroddflyet, E. se'ge-

tum, räknas. Framvingar gulgråa
med smala, vågiga, dubbla tvär-

linjer, bakvingar vita. Vingbredd
35—39 mm. De 3—4 cm. långa,

jordfärgade larverna, "jordmas-

kar", leva på rotfrukter, sädea-

brodd, trädplantor m. fl. växter
och orsaka ofta betydlig skada.
Mindre skadliga äro larverna av
veteflyet, E. tri'tici, och
åkerflyet, E. ewclamatio'nis.

Eva (hebr. Chawa', grek.

E'vva) kallas i 1 Mos. 3: 20, 4: i

och därefter på en hel del ställen

i judendomens apokryfiska litte-

ratur samt i N. T. i 2 Kor. 11: 3

och 1 Tim. 2: 13 den första kvin-

nan, mänsklighetens stammoder
enligt israelitisk föreställning. I

den urspr. berättelsen har hon
tydligen varit namnlös (endast

benämnd "kvinnan", liksom Adam
blott betyder "människan"). Ety-

mologin i 1 Mos. 3: 20 är av folk-

lig karaktär, ordet självt sanno-

likt av främmande ursprung.

Evakue'ra (lat. evacua're,

tömma). Fys. Utpumpa luften

ur ett rum. — Erigsv. Bortföra

sjuka och sårade från sjukvårds

anstalter vid 1. nära en strids

front; utrymma besatt område

Ewald. 1. Johannes E., f

1743, d. 1781, dansk skald. E
var urspr. bestämd att studera

teologi, men häftigt förälskad

en ung flicka, Arendse Hulegaard,

begav han sig i tysk och öster-

rikisk krigstjänst, varifrån han

emellertid snart återvände hem.

Under intryck av sorgen över

Arendses kort därpå ingångna

äktenskap med en annan tillkom-

mo hans första, föga originella

dikter. Först under påverkan av

tysk och engelsk diktning (Klop-,

stock och Shakspere) nådde hans

begåvning sin fulla utveckling.

Efter Klopstocks föredöme upp-

tog han nordiska motiv, hämtade
[

från Saxo, i dramerna Rolf Kra- '.

ke (1770, på prosa) och Bålders

,

Död (1773, på blankvers) ; vidare i

skrev han sångspelet Fiskerne

(uppf. 1780) samt dikter, bL a.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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den berömda naturskildringen

Rwngsteds Lyksaligheder. Dan-
marks nationalsång, Kong Chri-

stia/n stod ved hojen Mast, är

hämtad ur Fiskeme. Ers ejälv-

biografi, Levned og Meninger,

ansea som det senare danska
1700-t:8 viktigaste prosaverk. —
Inom den danska litteraturen

framträder Ets inflytande först

hos Oehlenschläger, vilkens nor-

diska diktning är starkt påverkad
av E. I Sverige har han haft be-

tydelse bl. a. för Kellgren. — 2.

Herman Frederik E., f.

1821, d. 1908, dansk författare.

E. skrev ett stort antal på sin

tid mycket uppskattade histo-

riska romaner, som vittna om
stor beläsenhet och strävan att

fånga tids- och lokalfärgen, bl. a.

Svenskerne paa Kronborg (1867),

2VieZs Ebbesön (1886) och Griffen-

feld (1888). — 3. Carl E., f.

1856, d. 1908, dansk författare,

den föregrs son, har utgivit ett

antal delvis av 1880-t:s realism
präglade romaner och berättelser.

Originellare och mera betydelse-

full är Ers även i Sverige väl-

kända sagodiktning.

Evalve'ra (fr. évaluer, upp-
skatta, beräkna), omräkna en
mynt-, mått-, mål- eller viktsort
till annan sort.

Evangelia'rium, se Evange-
liebok.
Evange'liebok 1. e v a n g e -

1 i a' r i u m, i kyrkans äldre tider

den bok, som innehöll samlingen

I

av de för kyrkoårets olika sön-

dagar fastställda predikotexterna,

evangelieperikoperna.
Handskrifter av grekiska och la-

tinska E. finnas i stort antal be-

i varade, understundom mycket
dyrbart utstyrda (ett exempel
är Codex aureus; se Codex).
Även ur det övriga N. T. sam-

, manställde man dylika lektio-

Johannes Ewald. Målning av Erik
Pauelsen.

n a r i e r 1. föreläsningsböcker,

i detta fall benämnda a p o' s t o -

1 u s. I svenska kyrkan omfattar
E. perikoper från alla delar av
Bibeln jämte därtill hörande bö-

ner (jfr Kollekt). Vår första

svenska E. utkom 1544. 1860 an-

befalldes två årgångar nya pre-

dikotexter att jämte de av ålder

brukade användas. I våra dagar
har, liksom 100 år tidigare, frå-

gan om grundlig reform av E.

varit aktuell, och förslag i dylik

riktning ha också framställts

(Linderholm, Svensk E. 1920).

Den 1921 officiellt stadfästa nya
E. stannade emellertid vid tämli-

gen små förändringar, väsentli-

gen i aftonsångstexternas serie.

I ett bihang till denna E. med-
delas Luthers lilla katekes. En
liten bönbok samt ordningen för

den svenska mässan jämte andra
gudstjänster och heliga hand-
lingar. Jfr M i s s a 1 e.

EvangeIisatio'n, förkunnandet
av evangelium, särskilt i friare,

ieke-kyrklig form och bland för

kristendomen främmande. Verb:
evangelisera.

Ord, som ej äterfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Evange'lisk har, liksom sitt

grundord evangelium (se d. o.),

en dubbel betydelse: 1) som har
avseende på frälsningsbudska-

pet. Hit hör användandet av
termen E. ss. beteckning för de
protestantiska kristna (vilka

byggde pä detta evangelium med
avvisande av "traditionen"), vi-

dare t. ex. i uttrycket "evangelisk

kristendom" (i motsats till la-

gisk). 2) som har avseende på
den i evangelierna skildrade hi-

storien (t. ex. den evangeliska

berättelsen = den i evangelierna

föreliggande berättelsen).

Evangeliska alliansen, en

sammanslutning mellan protes-

tantiska kristna av skilda bekän-

nelser, åsyftande arbete för ge-

mensamma intressen gentemot
katolicism och indifferentism,

planlagd av skotska frikyrkomän
under ledning av Th. Chalmers,

stiftad 1845 på möte i Liverpool.

I början från många håll hälsad

med livliga förhoppningar och

stor anslutning, låter E. numera
föga tala om sig. Dess årligen

första veckan i jan. återkomman-
de "bönevecka" iakttages dock

av en hel del frikyrkliga i skilda

länder, bl. a. i Sverige.

Evangeliska Fosterlandsstif-

telsen (urspr. "Fosterlandsstif-

telsen för evangelii förkunnelse"),

sammanslutning, stiftad i Sthlm
1856 på initiativ av prästmannen
H. J. Lundborg (f. 1825, d. 1867),

under medverkan av bl. a. C. O.

Rosenius (se d. o.) och lektorn P.

M. Elmblad (f. 1806, d. 1887), med
syfte att "på den evangelisk-

lutherska bekännelsens grund och

med fri anslutning till vårt

kyrkosamfunds inrättningar be-

främja Kristi rikes tillväxt", till

en början inom hemlandets grän-

ser, enligt beslut av 1861 emel-

lertid också i form av hednamis-

sion (påbörjad 1865). Hemlandet
är indelat i 14 distrikt för Ers
verksamhet. Största försänkning-
arna torde E. ha i mell.

Norrland samt i Östergötland.
Den yttre missionen bedrives i

Abessinien, Eritrea, Jubalandet
och Indien (Centralprovinserna).
Sedan 1869 bedriver E. därjämte
sjömansvård i en hel del utländ-
ska hamnar. För utbildande av
predikanter och missionärer äger
E. en missionsskola vid Johanne-
lund, utanför Sthlm. E. under-
håller dessutom Svenska bibelin-

stitutet, Södertälje.

Evangeliska råd (lat. consi'-

lia evange'lica) , i den romerska
kyrkans sedelära sådana före-

skrifter 1. anvisningar för enskil-

da — i motsats till för alla för- ,-

pliktande bud — som avse att |,|

snabbare leda till det föresätta

målet 1. rentav medföra en högre

grad av fullkomlighet. Dit höra
framför allt de tre munklöftena.
Redan i N. T. finnas vissa an-

satser i denna riktning, så ho8

Paulus i äktenskapsfrågan (1

Kor. 7), vidare i Matt. 19: 2i.

För protestantisk åskådning är

ett sådant särskiljande omöjligt.

I det enskilda kunna visserligen

kraven gestalta sig olika för

olika människor, men var och en

är kallad att efter all sin för-'

mäga förverkliga Guds vilja och

ingen kan göra någon överflöds-

gärning.

Evangeliska unionen, för-

eningen av lutherska och refor-

merta kyrkorna i Nassau, Preus-

sen m. fl. tyska stater, genom-

förd under förra delen av 1800-t.
^

E. möttes av starkt motstånd
j

från bekännelsetroget håll, sär-
[

skilt i Preussen, vars regering i

nödgades inskränka det urspr. i

unionsprogrammet till blott ge-

mensam överstyrelse och synodal-

Ord, som ej återfiimas luder E, torde sökas under Ä.



1297 Evar.gelist—Evangelium 1298

n«ifflfttt«ft»mbtrtM«
;y cMTi OMap«lii?..ifpanu t Ulistoj .inscUtf flabad ^W) in miuiti

Evangelistema (fr. v. Matteus, Markus, Lukas, Johannes). Miniatyrer ur hand-

skriften A 227 (Kungl. Bibi.), en bönbok från omkr. år 1500, utförd av en

mästare ur den Gent-Brilggeska miniatyrskolan.

representation samt nattvardsge-

menskap, medan församlingarna i

Övrigt fingo fritt bestämma över

sin ståndpunkt i tros- och kult-

frågor. I övriga stater antog
unionen mycket växlande gestalt

(i Baden exempelvis genomfördes
fullständig lärounion).

Evangeli'st (jfr Evange-
lium). 1. I urkristen tid och
understundom även i senare ti-

ders kristna verksamhet en
(kringresande) förkunnare av
evangelium (i N. T. jfr Apg.
21: 8; Ef. 4: 11; 2 Tim. 4: 5).

— 2. Författare till något av de
fyra evangelierna (första beläg-

get för denna användning av ter-

men möter i Eusebios' kyrko-
historia). — Irenaeus kombine-
rar för första gången de fyra E.
med de fyra i Upp. 4 omnämnda
gestalterna, varvid han samman-
ställer dem så: lejonet — Joh.,
tjuren — Luk., människan —
Matt., örnen — Mark. Den i se-

nare tider brukliga fördelningen
genomfördes av Plieronymus, vil-

ken på grundval av Hes. 1: lO
och den i Orienten brukliga ord-
ningen mellan E. kombinerar så:
Matt. — människan, Mark. —
lejonet, Luk. — tjuren, Joh. —
örnen. I konsten avbildas E. vanl.

med dessa djur, ej sällan före-

komma dock dessa, de s. k. evan-

gelistsymbolerna, ensamma.

Evange'lium (grek. evcmge'-

lion, glatt budskap), plur. evan-
gelier, användes urspr. blott i

si ng.-formen, med betydelsen: det

kristna frälsningsbudskapet.

Från början av 100-t. uppträder
en annan och trängre betydelse:

E. = berättelsen om Jesu liv och
verksamhet, ur vilken slutligen

framgår användningen av E. ss.

beteckning för vissa skrifter i

N. T. (plur.-formen första gång-
en hos Justinus Martyren), en
terminologi, som från 200-t:s

början blir alltmer bruklig för

att på Eusebios' tid vara den
härskande. Den gamla och all-

omfattande levde dock tillika

kvar, främst tack vare den av
Marcion för första gången upp-
ställda betydelsefulla motsatsen

:

"lag och E.", vilken återupptogs
av Augustinus och från honom
gick vidare till Luther och den
protestantiska kristenheten. —
Om de olika E : s karaktär och
uppkomst se vidare de enskilda
skrifterna (de viktigaste apokry-
fiska äro Ebioniter-, Egypter-,

liebréer- och Petrus-E.). Av de i

N. T. ingående fyra E. höra de

Ord, som ej äterfinnas under E, torde sökas imder Ä.
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tre första nära samman (se vi-

dare Synoptiska evange-
lierna). Sedan dessa redan
få,tt kyrkligt anseende (under
förra delen av 100-t.), erövrade
det 4:e E. hastigt en plats vid
deras sida. Vid slutet av 100-t.

är det en avgjord sak, att kyrkan
bygger på dessa fyra ss. de enda
auktoritativa.

Evange'lium aete'rnum, se

Joakim av Floris.
Evans [e'wonå] . 1. O 1 i v e r

E., f. 1755, d. 1819, nordameri-
kansk uppfinnare, konstruerade
den första högtrycksångmaskinen
(1802) och uppfann en hel del

betydelsefulla transportanord-

ningar, t. ex. skopelevatorn. —
2. Mary Ann E., f. 1819, d.

1880, engelsk romanförfattarinna
under pseud. George Eliot.
E. erhöll en lärd uppfostran och
drev omfattande teologiska och
filosofiska studier, som småning-
om förde henne över till en i

religiöst avseende radikal stånd-

punkt. Som medarbetare i den ra-

dikala The Westminster Review
umgicks hon med H. Spencer och

J. Stuart Mill, av vilkas positivis-

tiska filosofi hon påverkades. Med
filosofen G. H. Lewes (d. 1878)
ingick hon 1854 en förbindelse,

som båda betraktade som ett

äktenskap. 1858 debuterade hon
som novellist med Scenes of
clerical life (Bilder ur engelska
prästers liv, 1888). Hennes första

större arbete, Adam Bede (1859;

sv. övers. 1861), en realistisk

skildring av engelskt medelklass-

liv, gav henne genast rang bland

samtidens främsta författare. Det
följdes av The mill on the Floss

(1860; Qvarnen vid Floss, 1890)

och Silas Marner (1861; sv. övers.

s. å.), som röra sig inom samma
ämneskrets, samt några histo-

riska romaner, som nu för-

lorat intresse; med Middlema/rch
(1872; Ur landsortslivet, 1888—
89) återvände hon till sin tidi-

gare ämneskrets. Några månader
före sin död gifte hon sig med
J. W. C r o s 8, som utgivit hen-

nes efterlämnade brev och dag-
böcker. — Med starkt verklig-

hetssinne och inträngande psyko-
logi skildrar E. enkla människor
och vardagliga förhållanden. Hen-
nes romaner röra sig huvudsak-
ligen kring moraliska problem,
men hennes intellektuella lägg-

ning är förenad med ett varmt
hjärta och en djup medkänsla.
— 3. Sir John E., f. 1823, d.

1908, engelsk arkeolog och nu-

mismatiker. Grundlig kännare av

nordisk arkeologi, skrev han ban-

brytande arbeten om sten- och

bronsåldern. — 4. Sir Arthur
E., f. 1851, den föregrs son,

engelsk arkeolog, prof. i Oxford
1910. Med hjälp av tidigare gjor-

,

da fynd av skrivtecken påvisade
E. förekomsten av ett skriftsy-

1

stem, som i slutet av bronsåldern

användes i Grekland men sedan

vid kulturkatastrofen omkr. 1100

f. Kr. blev helt glömt. 1900

började han i Knossos (se d. o.)

en utgrävning, vars resultat äro

epokgörande. Fynden här och på
andra kretensiska orter fastställ-

de, att den egeiska kulturen hade

sin utgångspunkt på Kreta. Se

Egeisk kultur. — 5. Ed-
ward Radcliffe Garth
Russel E., f . 1881, engelsk sjö-

officer och sydpolsfarare, deltog

1902—04 i två resor till Öst-

Antarktis och 1909—13 ss. se-

kond i Scotts stora expedition

till samma trakter. Sedan Sco~t

efter Sydpolens upptäckt omkom-,

mit, hemförde E. expeditionen

till England.
|

Evanston [e'wonstGn], stad it

Illinois, För. Stat., förstad till.

Ord, gom ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Chicago. Här ligger det Btora

North Western University.

37,000 inv.

Evansville [e'vv9iifivill], stad

i Indiana, För. Stat., vid Ohio

och kanalen till Erie. Järnin-

dustri och spannmålshandel.

85,000 inv.

Evaporatio'n (av lat. va'por,

&nga), avdunstning, indunstning.

Evasi'v (av lat. eva'dere, und-

vika), undvikande.

Evektio'n (lat. eve'ctio, upp-

stigande), den största av månens
störingar; beror på ändringar i

månbanans excentricitet. Upp-
täcktes av Ptolemaios.

Evenema'ng (fr. événement),

viktig händelse, ofta i satirisk

bemärkelse.

Evening-dress, se Dress.
Eventue'll (av lat. eve'ntus,

utgång), tillfällig, möjlig. —
Eventua'liter, möjligen. —
Eventualite't, möjligen in-

träffande händelse.

van Everdingen [fann e'fer-].

All art, f. 1621, d. 1675, hol-

ländsk målare. E. verkade huvud-
sakligen i Haarlem och Amster-
dam men tillbragte i sin ung-
dom några år i Sverige, möjligen
också i Norge. Han målade helst

nordiska motiv, dystra barrsko-

gar med vattenfall, klippartier

o. 8. v. i dämpade bruna och gråa
färgtoner.

E'verest, se Mount Eve-
re st.

E'verett, industristad i Massa-
chusetts, För. Stat. 40,000 inv.

Everlöv, socken i Malmöh. 1.,

jämte Slimminge pastorat i

Lunds stift. 695 inv. — Två-
skeppig romansk kyrka med kalk-

målningar från omkr. 1500.

Evers, Edvard, f. 1853, d.

1919, kyrkoherde i Norrköpings
norra församling 1892, upp-

' buren predikant, lyrisk, episk och

Landskap med vattenfaU. Målning av
Allart van Everdingen, (Nat. mus.)

dramatisk förf., utgav ett flertal

förslag till psalmboksfrågans lös-

ning.

EVers, Hanns Heinz, f.

1871, tysk författare. Hans pro-

duktion omfattar skräcknoveller

i Poes stil och erotiska sensa-

tionsromaner, av vilka flera äro
övers, till svenska.

Eversio'n (lat. eve'rsio), om-
störtning.

Evertebra'ter, a n i m a'

evertebra'ta (av lat.

ve'rtébra, kota)

1 i a

ex,

seutan, och
Djur.

Evertsberg, kapellförs. till

Älvdalen (se d. o.).

Everöd, socken i Kristianst. 1.,

jämte ö. Sönnarslöv pastorat i

Lunds stift. 1,560 inv.

Evide'ns (lat. evide'ntia)
,
på-

taglighet, övertygande visshet.

Eviga staden, Den E., be-

nämning på Rom.
Evighetsblommor, se Eter-

neller.
Evigt liv. I de flesta mer ut-

vecklade religioner möter på ett

visst stadium föreställningen om
ett hinsides saligt liv, i vilket

den fromme, vanligen vid jorde-

Ord. som ej återfinnas under £, torde sökas under ä.
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livets slut, får del. Exempel er-

bjuda de många populära him-
mels- och paradisföreställningar-

na, oftast utformade i motsats
till föreställningen om en straf-

fets ort för de ogudaktiga (om
denna se Helvete). Sin högsta
och rikaste utgestaltning har
nämnda tro erhållit i judendo-

mens och framför allt kristendo-

mens föreställning om det eviga

(det är: oförgängliga) livet as.

gudsgemenskapens och salighe-

tens fulländning. — Orientering-

en är i judendom och urkristen-

dom vanligen eskatologisk, d. v. s.

man väntar sig detta E. först

efter den stora slutdomen (jfr

Eskatologi). I hellenistisk

judendom möter emellertid också

den tydligen av orfisk-platonska

tankar influerade föreställning-

en, att den fromme redan vid

döden, befriad från jordelivets

fängsel, ingår i det eviga livet.

Liknande icke-eskatologisk, indi-

viduell orientering har också in-

om den efterapostoliska kristen-

heten blivit den förhärskande.

Slutligen bör erinras om den

egenartade mystiska utformning-

en i det 4:e evangeliet, enligt

vilket E. är något av den fromme
redan här i tiden åtnjutet, en

tanke som sedermera upptages

och på olika sätt utgestaltas av

följande tiders kristna mystiker.

Eviktio'nsskyldighet (av lat.

evi'ctio, rättsligt återkrävande av

egendom) innebär, att en person

A., som genom avtal tillerkänt en

person B. rätt till egendom, som
B. sedermera måst avträda till

tredje man på grund av dennes

bättre rätt, måste på B:s talan

till B. utgiva uppburet vederlag

och betala den skada, han lidit

på affären. Se H e m u 1 och

Vindikationsrätt.

E'voe (lat. Eu'oé, grek. euoi'),

jubelrop vid Bacchusfesterna.

Evolu'ta (av lat. evo'lvere, ut-

veckla), geometriska orten för en
kroklinjes krökningscentra (se d.

o.). Kroklinjen själv är evol-
ve'nt till E.

Evolutio'n (lat. evolu'tio), ut-

veckling. — Mil. Den rörelse,

varigenom krigsfartygen i ett

förband övergå från en forme-
ring till en annan. — Evolu-
tionsfart, den antingen i

allm. 1. tillfälligt föreskrivna

hastighet fartygen skola använda
vid en E. — Evolutions-
teori, se Utvecklings-
lära.

Evolve'nt, se E v o 1 u t a.

Evo'nymus, se Benved.
Évreux [evrö'], huvudstad i

dep. Eure, n.v. Frankrike. Stor

katedral, huvudsakligen i gotisk

stil, samt ståtlig beffroi (se d. o.)

från 1400-t. I närheten finnas rui-

ner från romartiden. 18,000 inv.

Evvi'va, ital., leve!

Ex, grek. och lat. preposition,

av, ur, från o. s. v. Framför en

Évreux. Beffroi.

Ord, som ej återfinnas under £, torde sökas under Ä.
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titel betyder ex "före detta" (ex-

kejsare o. d.).

Ex a'ctis, lat., ur handlingar-

na, förk, e. a.

Exagere'ra (fr. exagérer),

förstora, överdriva.

Exa'kt (lat. exa'ctus, ut-

forskad), noggrann, punktlig, rik-

tig. — E. plägar en vetenskap
kallas, i den mån sambandet
mellan av densamma studerade
företeelser och deras orsaker kan
matematiskt formuleras. Utom
för matematiken gäller detta i

väsentlig grad för mekanik, fy-

sik, astronomi och kemi samt
även för fysiologi, vilka därför
betecknas ss. i eg. mening e x -

akta vetenskaper. — E.

logik, se Logikkalkyl.
Exalta'dos, det mest demokra-

tiska politiska partiet i Spanien
på 1820-t., kallade sig sedermera
progressister.

Exaltatio'n (av lat. exalta're,

upphöja, uppelda), uppeldat sin-

nestillstånd, överspändhet, hän-
ryckning. — Exalte'rad, hän-
ryckt, överspänd.

Exa'men (plur. exa'mina)
1. examinatio'n, lat. (trol.

av exVgere, undersöka), prövning
1. förhör av kunskap 1. färdig-

heter. — E X a m i n a' n d, en
som undergår E. — E x a m i -

n a' t o r, en som förrättar E. —
E X a m i n e' r a, verkställa E.

Ex analo'gia, lat., i överens-

stämmelse med. Jfr Analogi.
Exante'm (av grek. a'ntos,

blomma), se Utslag.
Exa'rk (grek. exarJco's), an-

förare, urspr. av lägre grad, men
från 500-t. titel på högre mili-

tära befälhavare och provinsståt-
hållare i östromerska riket.

Vanligen menas med E. den som
förestod Exarkatet (se d. o.) i

Italien. — Inom kyrkan var E.
tidigare titel för de förnämsta

biskoparna ( övermetropoliterna )

,

bland vilka några sedan kallades

patriarker. Numera kallas blott

den grekisk-ortodoxa kyrkans
högste styresman i Bulgarien E.

Exarka't, område, som styres

av en exark (se d. o.). Med
"Exarkatet" menas vanligen ett

område i Italien, som 568—751
styrdes av de östromerska kej-

sarnas exarker i Ravenna. Detta
E., som urspr. omfattade större

delen av Italien, minskades has-

tigt och bestod 751, då langobar-

derna slutligen helt erövrade det,

egentligen blott av ett område
kring Ravenna. Detta område,
som 754 av frankernas konung
Pippin överlämnades till påven,

kallades ännu på 1400-t. "Exar-
katet".

Exartikulatio'n (av lat. ex,

av, från, och arWculus, ledgång),

se Amputation.
Exc, förk. av lat. excu'dit (av

cxcu'dere, smida, konstfärdigt

arbeta), efter ett namn, beteck-

nar på äldre kopparstick och trä-

snitt förläggaren.

Ex ca'thedra, lat., "från läro-

stolen", näml. Petrus', säges på-

ven tala, då han å ämbetets väg-

nar yttrar sig i någon fråga be-

rörande tron 1. sederna. Ett så-

dant uttalande är enligt Vatikan-
konciliets beslut av 1870 att be-

trakta SS. ofelbart.

Excelle'ns (fr. excellence, lat.

excelle'ntia) , eg. förträfflighet;

användes som titel 1. epitet,

urspr. för de langobardiska och

frankiska konungarna, sedermera
för flertalet furstliga personer

och numera företrädesvis för de

högsta diplomatiska och politiska

posternas samt de högsta hov-

chargernas innehavare. I Sverige

tillkommer den statsministern, ut-

rikesministern och riksmarskal-
ken. — Excelle'nt, förträfflig.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Ezcenter.

Excelle'ra (lat. exce'llere,

överträffa), vara särskilt skicklig

i något.

Exce'lsior, lat., högre, mot
höjden.

Exce'nter (av lat. ex, från,

och ce'ntrum, medelpunkt), ma-
skindel, som omsätter en rote-

rande rörelse till en fram- och
återgående. E. användes i stället

för vev, om slaglängden är kort.

E. består av en på maskinaxeln
fastkilad skiva, vars geometriska
axel ej sammanfaller med ma-
skinaxelns. Kring skivan är lagd
en bygel, förbunden med e x -

centerstången. E. användes
till reglering av slidens rörelse

vid vissa kolvmaskiner samt i

många slag av arbetsmaskiner.
Bland de senare märkas e x c e n-

terpressar, i vilka presshu-
vudet uppbäres av excenterstång-
en. Sådana pressar användas
bl. a. till utklippning av ämnen
av plåt, till skäggning av hejat

gods, till bockning o. d.

Excentricite't (av lat. ex,

från, och ce'ntrum, medelpunkt),
konstlad originalitet i uppträ-
dandet. Adj. exce'ntrisk. —
Matem. Se Koncentrisk och
Koniska sektioner.

Exceptione'11 (av lat. exci'pe-

re, undantaga), som utgör ett

undantag, enastående.

Excerpe'ra (av lat. ex, ur, och

ca'rperej plocka), göra utdrag. —
E X c e' r p t, utdrag.

Exce'ss (av lat. exce'dere,

överskrida), övermått, utsväv-
ning. — Matem. Se Trigono-
m 6 1 r i.

Exchange [eks-tje'jndj], eng.,

byte, växel, börs (jfr d. o. sp.

935).

Exchequer [ek8-tje'kko] (av

fr. échiqmer, schackbräde, på vil-

ket skatterna uppräknades under
den normandiska tiden), eng.,

engelska statens skattkammare 1.

räkenskapskontor, närmast jäm-

förligt med statskontoret i Sve-

rige. Dess främste ämbetsman är

rikskontrollören {comptroller and
auditor general), och det står un-

der överuppsikt av en kansler

[chancellor of the exchequer),

som tillika är finansminister.

Excita'ntia (av lat. excita're,

pigga upp), stimulerande medel,

användas för att stärka av sjuk-

dom nedsatt verksamhet hos or-

ganen, framför allt hjärtat. Sa.

E. användas kamfer (Bångs nerv-

droppar), sprit och eter tillsam-

mans (Hoffmans droppar), mysk,

alkohol. Det senare missbriikas

allmänt under förevändning av

behov av stimulans. Det på
samma sätt använda kokainet

anställer f. n. fruktansvärda

härjningar, i synnerhet bland de

högre klasserna i Amerika, Eng-

land och Italien. E. böra endast

användas under läkares kontroll

och aldrig vid kroniska svaghets-

tillstånd.

Excuse [äksky'å], fr., ursäkt.'

E'xedra (grek., säte utomhus) ,,

under antiken beteckning för en
j

monumental sittplats i det fria,

olika rum i grekiska gymnasier, I

romerska boningshus etc. och

byggnader, t. ex. i Olympia och

Delfoi, av mer eller mindre .öppen

karaktär och ofta halvrund form

Ord, som ej återfinnaB under E. torde sökas under Ä.
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Exeter. Katedralen.

_

samt avsedda för samtal och
! sällskap.

I Exegeti'k (av grek. exe'gesis,

I uttolkning), den del av teologin,
i som sysslar med förklaring av
Bibelns böcker. — E x e g e' s,

:
utläggning. — E x e g e' t (bibel) -

tolkare.

Exekutio'n (lat. exsecu'tio, av
e'xsequi, utföra), utförande, verk-
ställande; verkställighet genom
offentlig myndighet av domstols
utslag eller dom; avrättning. Se

iVerkställighet av dom
och Utmätning. — Exeku-

1t i o n s b e t j ä n t, person, som i

stad är anställd för att biträda
rid verkställighet av dom. —
Exekutionskommissio-
'len, se Reduktion. — Exe-
:uti'v, fullgörande, utövande,
rerkställande; som hänför sig
Jill exekutor 1. exekution, utsök-
nings-. — Exeku'tor, person
jUer myndighet, som äger att
jerkställa dom. Se Utmät-

i n g s m a n och ö v e r e x e -

utor. — Exekuto'risk,
pm avser laga verkställighet
lller indrivning.

ut-Exekve'ra (lat. e'xsequi]
föra, fullborda, verkställa.

Exe'mpel (lat. exe'mplum),
förebild, mönster. — E x e m -

pla'r, eg. förebild, avtryck;
en enhet av något visst slag. —
Exempla'risk, föredömlig.
Exemplifie'ra, belysa med
exempel.

Exerce'ra (lat. exerce're),
öva; fullgöra värnplikt. — Ex-
e r c i' s, övning, vapenövning;
värnplikt. — Exerci'tie-
mästare, övningslärare (sär-
skilt vid universiteten).

Exeter [e'kksit8], stad, bil-

dande eget grevskap i s.v. Eng-
land. Katedralen är ett av de
vackraste exemplen på den engel-
ska höggotiken (decorated style)

;

huvudsakligen byggd under
1300-t. Högskola. 60,000 inv.

Exhibitio'n (av lat. ex7iil)e're,

framlägga), företeende eller

framläggande av en sak, t. ex.

urkunder och handlingar.

Exigi'bel (fr. exigihle), som
kan utkrävas, verkställas. E.
kallas en fordran, som genom

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under
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ts HICTOIV POMIR PRI-POS & lAV R..

Exlibris. Fr. v.: Prosten Hector Pömers. Träsnitt av Albrecht Diirer, — Gustav
D'Albedyhlls. Kopparstick av J. F Martin. — Verner v. Heidenstams. Av Oscar

Björck.

utmätning kan utkrävas av gäl-

denär, vilken ej frivilligt betalar.

Exi'I (lat. exVlium), lands-
flykt, landsförvisning.

Existe'ns (fr. existence), till-

varo. — Existe'nsmi'ni-
mum, minsta möjliga belopp,

som erfordras för levnadsomkost-
nadernas bestridande. — E x i -

8 t e' r a, vara till, ha sin ut-

komst.

E'xit (lat., av exVre, gå ut),

han (1. hon) går ut. Plur.
e' X e u n t, de gå ut. Användes i

scenanvisningar.

Exklamatio'n (lat. exclama'-
tio), utrop.

Exklusiv (av lat. exclu'dere,

utesluta), uteslutande, till ytter-

lighet gående, utvald.

Exkommunice'ra, e x k o m -

munikatio'n (lat. excommu-
nica'tio), bannlysa, -lysning (se

Bann).
Exkreme'nter (lat. excre-

me'nta, utsöndrade ämnen) 1.

f a e' c e s, tarmuttömningar, ut-

görande de osmälta delarna av
födan jämte matsmältningssaf-
ter, förruttnelseprodukter (vilka

ge E. deras lukt), avstött tarm-
epitel och massor av bakterier.

E. formas i grovtarmen, där vatt-

net uppsuges. Färgen beror i hu-

vudsak av förändrat gallfärg-

ämne; saknas detta, ss. vid vissa

former av gulsot, blir färgen grå-

vit; av spenat bli E. mörkgröna;
även vissa läkemedel förändra
färgen. Dagliga mängden hos

människan är vid blandad föda
120—150 gr., vid vegetarisk diet

betydligt mera.

Exkre't (av lat. excre'tum, ut-

söndrat), sådana bi- 1. slutpro-

dukter av organismernas ämnes-

omsättning, som sakna betydelse

SS. närings- 1. byggnadsämnen och

därför utsöndras t. ex. urin och

svett. Jfr Sekret. — Hos väx-

ter upplagras ofta E. (ss. slem,

harts, kalciumoxalat) i särskilda

celler, exkretbehållare,
och utgöra stundom skydd mot

växtätande djur. — E x k r e •

t i o' n, utsöndring.

Exku'rs (av lat. excu'rrere

sväva ut), avvikelse, utflykt. —
Exkursio'n, utflykt.

E'xlex, lat., utanför lagen

fredlös.

Exli'bris (lat., ur böckerna)

bokägarmärke. Termen har upp-

kommit av den på äldre 'sådans

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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märken vanliga inskriften Ex
libris N. N. (ur N. N:s bok-

samling, d. v. 8. tillhör N. N.).
— E. äro av tvä slag, dels

stämplar, bestående av ägarens
monogram, vapen etc, på pär-

marnas yttersidor (pärmexU-
bris), dels lösa pappersetiketter,

klistrade på främre pärmens in-

sida. Även de senare återgiva ett

kännemärke för ägaren men upp-
taga därjämte ofta en för honom
symbolisk bildframställning. E.

av sistnämnda slag kommo först i

bruk i Tyskland under 1500-t.

och utfördes i kopparstick eller

träsnitt, ofta av tidens främsta
konstnärer, ss. Diirer, Cranach
och Holbein. I Frankrike voro de

särskilt omtyckta under 1700-t.;

utmärkta E. tecknades under
denna tid bl. a. av Boucher, i

Tyskland av Chodowiecki. Från
slutet av 1800-t. har E. fått upp-
leva en renässans. Framstående
konstnärer i olika länder ha va-

rit verksamma på detta område.
Samtidigt har även ett livligt

samlarintresse uppstått och tagit

sig uttryck i föreningar och tid-

skrifter. I Sverige grundades
1911 Svensk exlibristidskrift av
Arthur Sjögren, vilken publicerat

ett flertal arbeten om svenska E,

E'xner. 1. J u 1 i u s E., f. 1825,

d. 1910, dansk målare. Sitt rätta

område fann E. i målningar med
motiv ur böndernas liv, enkla och
anspråkslösa skildringar, som
kännetecknas av mild humor.
Hans genreaktiga porträttmål-
ningar voro på sin tid mycket
uppskattade. — 2. Siegmund
E., f. 1846, österrikisk fysiolog,

prof. i Wien 1875; har utgivit

högt skattade arbeten över sinnes-

organens och hjärnans fysiologi.

Exoa'sci, en grupp parasitiska

svampar, tillhörande Ascomyce'-
tes och utmärkta därav, att asci

Häxkvastar på björk.

(se Ascomycetes sp. 719)
ej bilda några fruktkroppar. Av
E. angripna växtdelar bli ofta

mycket missbildade; så alstra

olika arter av E. s. k. "häx-
kvastar" på björk, al m. fl. träd

och "plommonpungar" av angrip-

na plommon.
Exocho'rda, växtsläkte (fam.

Rosa'ceae). E. grandifio'ra och E.

Albe'rti, 2—3 m. höga buskar
med vackert bladverk och vita

blommor i klasar, odlas som
prydnadsväxter särskilt i s. Sve-

rige. E. härstammar från Asien.

E'xodus, lat. (av grek. e'xo-

dos, uttåg), Vulgatas (från Sep-

tuaginta hämtade) benämning på
2 Mosebok, som innehåller berät-

telsen om judarnas uttåg ur
Egypten.

Ex oflfi'cio, lat., å ämbetets
vägnar, förk. e. o.

Exofta'lmus (av grek. ex, ut,

och oftalmo's, öga), ögats fram-
skjutande ur ögonhålan, ett vid

Basedows sjukdom vanl. symtom.

Exogami' (av grek. e'xo, ut-

om, och ga'mos, giftermål), hos
vissa primitiva folk med uppdel-

ning i klaner^ i regel med släkt-

skapsräkning på mödernet, för-

bud mot ingifte inom den egna
klanen.

J

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.

'•

42. — Le X. III.
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Exoge'n (av grek. e'xo, ut-

ifrån, och ge'nein, födas). Bot.

Organ, som bildas från yttre

rävnadsdelar hos en växt, sägas
vara E. i motsats till e n d o -

g e n a organ, som bildas från
inre delar av en rot 1. stam och
sedermera genombryta de yttre

vävnaderna. — Geol. Exogena
krafter verka utifrån omfor-
mande på jordytans bildningar,

t. ex. nederbörd, vågsvall, vind
etc, i motsats till e n d o g e n a,

t. ex. vulkanism.

Exoka'rp (av grek. e'xo, utan-

för, och karpo's, frukt), se

Frukt.
Exorci'sm (grek. exorkis-

rno's)f djävulsbesvärjelse, särskilt

vid dopet, i de reformerta sam-
funden avskaffad vid reformatio-

nen, i de lutherska under upplys-

ningstiden (i Sverige 1811). E.

förekommer i stor utsträckning
inom buddhism och taoism samt
de flesta primitiva religioner.

Exo'rdium, lat., början, inled-

ning.

Ex orie'nte lux, lat., ljuset

kommer från östern.

Exosmo's, se O s m o s.

Exosto's (av lat. ex, ut, och
grek. oste'on, ben), abnorm ben-

bildning i form av ett utskott
från i övrigt normalt ben. E. kan
vara en svulst (godartad), som
dock genom mekaniskt tryck kan
medföra svårigheter.

Exote'risk (grek. exoteriko's)

,

yttre, utomstående.

Exote'rmisk förening, e x o -

termisk reaktion, se

Termokemi.
Exo'tisk (grek. exotiko's, av

e'xo, ute), främmande, utländsk
(särskilt från heta zoner 1. av-

lägsnare länder).

Expansio'n (av lat. expa'nde-

re, utvidga sig), utvidgning. I

fysiken användes ordet E. sär-

skilt om gasers utvidgning. Se
Gaser. — E x p a n s i' v, ut-

vidgningsbar. — E x p a n d e' r a,

utvidga sig.

Expatrie'ra (av lat. ex. ur,

och pa'tria, fosterland), landsför-

visa.

Expectora'ntia (av lat. ex, ur,

och pe'ctus, bröst), läkemedel,
som underlätta upphostningen av
slemmet vid sjukdomar i and-
ningsorganen. De vanligast an-

vända äro kräkrot, Senegarot och
terpentin. — Expektora't,
det upphostade.

Expedie'ra (lat. expedi're, lös-

göra, utreda), utfärda; avsända;
avfärda; göra i ordning; betjäna
(en kund). — Expedi't (lat.

expedVtus, rask, flink), butiks-

biträde.

Expeditio'n (jfr Expediera),
avsändande ; iordninggörande

;

utlämnande; byrå, kontor 1. av-

delning (i större företag) för av-

sändande, distribution o. d.;

skriftligt utfärdande av offentlig

myndighets beslut eller utlåtan-

de; utgående handling; resa, som:
kräver större utrustning, för visst i

ändamål (t. ex. vetenskaplig

forskning, affärer, krig); samt-i

liga medlemmar i en dylik färd. !

Expeditionschef. 1. Ämbeta-!

man i statsdepartement. Enligt in-

struktionen för befattningshavar-

na i statsdepartement 31 dec.

1921 utövas chefskapet över per-

sonalen under departementsche-

fen : i justitiedepartementets

kansliavdelning och i handels-^l^

departementet av statssekretera-

ren och i justitiedepartementets

lagavdelning av chefen för nämn-
da avdelning. I övriga departe-

ment tillkommer överinseendet

över personalen, närmast under

departementschefen, statssekrete-

raren, medan närmaste chefska-

pet över personalen i dessa depar-

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä,
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tement utövas av E. E:s åliggan-

den i övrigt äro bl. a. att ägna
slutlig gianskning åt koncepten

till utgående expeditioner; att

övervaka de löpande ärendenas

behöriga gång; att efter departe-

mentschefens bestämmande, be-

reda och inför vederbörande

statsråd föredraga vissa ärenden

;

att i tillförordnad regering före-

draga de till departementet hö-

rande ärenden. — 2. Ämbetsman
vid riksmarskalksämbetet och

hovexpeditionen.

Expeditionslösen, avgift för

vissa, av offentlig myndighet ut-

färdade expeditioner.

Expeditionsministär, mini-

stär utan bestämd politisk färg.

Expeditionssekreterare kalla-

des de näst cheferna (statssekre-

terarna) högsta ämbetsmännen i

K. M:ts kansli intill 1879, då
titeln utbyttes mot kansli-
råd. .

Expektora't, se Expecto-
r a n t i a.

Expe'nser (lat. expe'nsae [pe-

cu'niae], utgivna [pengar]), ut-

gifter, omkostnader. — E x -

pensmedel kallas i dagligt
tal de i statsverkets utgiftsstater

appförda förslagsanslagen av-

sedda att täcka kostnaderna för

.ikrivmaterial, tidningar, porton,

iyse, renhållning m. m.

1 Experime'nt (av lat. experi're,

iröva), avsiktligt framkallande
liv en företeelse i undersökande
• yfte. — Experiment a' tor,
)erson, som anställer E. — E x -

»erimente'll 1. experi-
a e n t a' 1, grundad på E., avsedd
ör E. — Exp e r i me n t e' r a,

nställa E.

Experimentalfältet, post- och
irnvägsstation på Stockholm

—

'loslagens järnv. Kungl. Lant-
ruksakademins experimentalfält
id E. ombildadea 1907 till Cen-

tralanstalten för försöksväsendet

på jordbruksområdet.

Expe'rt (lat. eaype'rtus)j sak-

kunnig. — Expertis e' ra,
sakkunnigt undersöka.

Explantatio'n (av lat. ex, ut,

och planta're, plantera) , se V ä v -

nadsodling.
Explice'ra (lat. expUca're),

förklara, tyda. — Explika-
t i o' n, förklaring.

ExpIoate'ra (fr. exploiter),

utnyttja.

Explosio'n (av lat. expWdere,
utdriva), en under en mycket
kort tidrymd försiggående häf-

tig gasutveckling, åtföljd av me-
kaniska verkningar samt ofta av
ljus- och ljudfenomen. Populärt
förväxlas E. ofta med ljudfeno-

menet och de mekaniska verk-

ningarna, varför man med E. i

dagligt tal menar ett av en knall

åtföljt, plötsligt sönderspring-

ande (t. ex. ångpanneexplosion).
I trängre bemärkelse är E. en
exotermisk reaktion, vid vilken

(på grund av temperatursteg-
ringen och den därmed följande

påskyndade reaktionshastighe-

ten) tryck och volym hos de
bildade gasformiga produkterna
hastigt tillväxa. Jfr Spräng-
ämnen. — Explosi'v, som
har förmåga att explodera.

Explosionsmotor, kraftma-
skin, i vilkens cylinder en gas-

blaudning bringas till hastig för-

bränning. Förbränningsförloppet
kallades förr något oegentligt ex-

plosion, men man hänför numera
de SS. E. betecknade motorerna
(t. ex. gas-, bensin- och fotogen-

motorer) till förbrännings-
motorer (se d. o.).

Explosi'va, språkljud, som
frambringas genom att talkana-
len först slutes och sedan häftigt

öppnas antingen genom spräng-
ning medelst en expirationsstöt

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under
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(p, t, k) eller medelst lösning

genom talorganens egen muskel-

verksamhet och en svag expira-

tionsstöt (&, d, g). Stundom räk-

nas även n och m till E.

Expone'ra (lat. ea;po'n6re),

utsätta, framställa till åskådan-

de; utsätta fotografisk plåt för

ljusinverkan. — E x p o n e' n t,

karaktäristisk representant för

något. — Matem. Se P o t e n s.

— Exponentia'lekvation,
ekvation, i vilken den obekanta

förekommer som exponent. —
Exponent i alfunktio'n, se

Fotens.
Expo'rt (av lat. exporta're,

utföra), utförsel av varor ur elt

land o. d. — E x p o r t e'r a, ut-

föra. — Export ö'r, person,

som exporterar. — Jfr Han-
delsbalans.

Exportförbud, förbud mot viss

varas utförande ur riket. E. före-

kommo under medeltiden, särskilt

för spannmål, och blevo under

merkantil ismen ett ofta anlitat

medel att främja vissa produk-

tionsgrenar SS. ylleindustrin ge-

nom E. för ull, pappersindustrin

genom E. för lump o. s. v., eller

att påverka prisnivån, ss. på bröd

genom E. för säd. — I Sverige

avskaffades alla E. 1855, utom

för malm, för vilken vara E. upp-

hävdes 1857. Provisoriska E. ha

dock förekommit vid särskilda

tillfällen, ss. under världskriget

för nötkreatur, kött och seder-

mera flertalet närings- och njut-

ningsmedel, spånadsämnen samt

därav framställda varor, metal-

ler, oljor, kemiska produkter, trä-

varor, papper, hudar och skinn

m. m. Flertalet av dessa E. upp-

hävdes 1919.

Exportförening, sammanslut-

ning för främjande av inhemska

exportörers intressen. E., i regel

statsunderstödda, finnas numera

i de flesta kulturländer. Se S v e -

riges allmänna export-
förening.

Exportpremie, en av statskas-

san utgående, producenten till-

kommande premie vid exporten i

av hans alster. E. voro mycket

vanliga under merkantilismens >

tid och ha även senare förekom-

mit särskilt i indirekt form,

såsom genom understöd åt frakt-

ångare till utländska avsätt-

ningsområden, nedsättning av den

normala järnvägsfrakten m. m.

Exportö'r, se Export.

Exposé, fr., översiktlig fram-

ställning; inledningsscenerna ii

ett drama, där uppslaget utveck-

las.

Expositio'n, fr., utställning.

Expre'ss (av lat. expre'ssuSy^

tydlig), uttryckligen, enkom;!,

snabbt kommunikationsmedel;;

ilbud. — Expressbrev, sel

Postväsen. — Express
byrå, affär för ombesörjande av.

budskickningar. — E x p r e 8 •,•

s i o' n, uttryck, yttring, uttrycks-^

fullhet. — Express i' v, ut?

trycksfull.

Expressioni'sm, en konstrikt-'

ning, som uppstod omkr. 1900:

och i hög grad satt sin prägel

på det nya årh. Den har sin ut-

gångspunkt i måleriet men har

även påverkat övriga konstarter

samt litteraturen och teatern

Den uppstod som en reaktion mol

impressionismen (se d. o.), oel

denna motsättning har givit rikt

ningen dess namn. Medan impres

sionismen åsyftade en direk.

verklighetsskildring och strävade

efter att återge det omedelbar?

intrycket (fr. impression) av na

turen, söker expressionismen

konsten framför allt uttryck (fr

expression) för den inre upple

velsen och omformar i detta syfti

naturbilden. I allm. bibehålla

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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Danserska. Helief i musselkalksten av Carl Milles.

av Henri Matisse.

— T. h. Dansen. Målning

dock de väsentliga dragen i den-

na; till ett fullständigt upphä-
vande av densamma, skapandet
av målningar, som ingenting

"föreställa", <^år blott en ytter-

lighetsriktninj?, främst represen-

terad av Kandinsky (se d. o.).

—

Genom det medvetna avlägsnan-

det från naturen bryter E. 'en i

stort sett alltsedan renässansen

fortlöpande utveckling i den euro-

peiska konsten; i stället söker

den sina förebilder i den medel-

tida och vissa områden av den
orientaliska konsten samt i de
primitiva konstyttringarna såväl

hos naturfolken som hos barnet
(den riktning, som särskilt tagit

, intryck av de senare, brukar kal-

! las naivism, se d. o.) . Stund-
jom sammanfattas under E. även
jkubism och futurism (se

I dessa ord), men vanligare är att

I
skilja dessa riktningar åt. —
ilnom måleriet framträder E.

, främst som en strävan efter ryt-

misk koraposition och ren färg.

(Medan för impressionismen åter-

;givandet av motivet var huvud-
Isaken, blir för E. själva bilden

:let väsentliga. Duken uppfattas
Uom en yta, som skall dekoreras,

bcii av hänsyn till kompositionen
'örenklas och stiliseras motivet.

Även färgen får en övervägande
dekorativ betydelse. Mot impres-
sionismens sönderdelande av fär-

gen i fina, i varandra förtonande
valörer står Ers dyrkan av de
rena, enkla färgerna. Redan un-

der 1800-t:s slut spåras i Frank-
rike tendenser av ovan antydd
art. Cézanne, Gauguin och van
Gogh förebåda E., som fullt ut-

bildas omkr. 1900 av Matisse, i

vars ateljé konstnärer från olika

delar av världen tillägnat sig den
nya riktningen. Särskilt har den
spritt sig till Tyskland, Ryssland
och de skandinaviska länderna. I

Sverige framträdde E. omkr. 1910
i en av Matisse påverkad form
hos Griinewald, Leander Eng-
ström m. fl., men har sedan upp-
visat många skiftningar (se

Svensk konst). — Inom
skulpturen har E. icke spelat

samma roll som inom måleriet.

Den yttrar sig emellertid även
här som en förenkling och stili-

sering av naturformerna, ankny-
tande särskilt till den primitiva

och den arkaiskt grekiska skulp-

turen. Sådana tendenser fram-

träda i Frankrike hos Bourdelle

och IMaillol, i Tyskland hos Hoet-

ger, Lehmbruck m. fl., i Sverige

bl. a. hos Milles. — För a/rkitek-

Ord. som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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T. v. Andskytten. Målning av Leander Engström. — T. h. Martiques. Målning
av André Derain.

turen har E. haft ännu mindre
direkt betydelse, om ock besläkta-

de tendenser framträda inom den
riktning, som brytande med de
historiska stilarterna och de na-

turalistiska dekorationsformerna,
söker skapa en ren konstruktions-

arkitektur (jfr Byggnads-
konst sp. 870) . — Med samma
antinaturalistiska och stiliseran-

de grundtendenser som i konsten
har E. framträtt inom Utte-

raturen, främst i Tyskland, där
den särskilt satt starka spår i

dramatiken (Kaiser, Hasenclever,

Goering m. fl.), för vilken en vik-

tig utgångspunkt varit Strind-

bergs senare verk. I Sverige kan
Pär Lagerkvist betraktas som re-

presentant för samma riktning.

— Teatern har icke blott genom
dramat och dekorationskonsten

kommit i beröring med E:s litte-

rära och konstnärliga yttringar

utan även inom skådespelarkonst

och regi utvecklat en expressio-

nistisk riktning, även den syf-

tande till en från den direkta

verklighetsskildringen frigjord,

förenklad och stiliserad fram-

ställning. Sitt främsta uttryck

ha dessa tendenser fått inom den
tyska teatern, där Reinhardt
varit banbrytaren, och i ännu
radikalare form inom den moder-
na ryska. I Sverige ha de främst
upptagits av Lorensbergsteatem
i Göteborg under Per Lindbergs
ledning.

Ex prof^'sso, lat., offentligen,

å yrkets vägnar.

Expromissio'n (av lat. expro

mVttere, lova att betala), över

tagande av annans skuld eftei

överenskommelse med kreditorn

Expropriatio'n (av lat. ea?, avj
från, och pro'prius, egen), rätl

handling, varigenom enskil

äganderätt eller någon fré

äganderätten härledd rättighet

ett särskilt fall upphäves ellt

inskränkes i det allmännas ii

tresse. Bestämmelser om E. fii

nas i de flesta kulturländer. Ut
gångspunkten för den svensk^

expropriationslagstiftningen

25 kap. 1 § byggningabalken

1734 års lag, vilket lagrum möjj

liggjorde E. för anläggning aV

landsväg. Sedermera har tid eftei

annan expropriationsrätten er|

hållit allt större räckvidd.

Ord, som ej iterfinnas under E, torde sökas under £.
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allmän lag om E. har utfärdats

12 maj 1917. Föremål för E. en-

ligt denna lag är fastighet, som
tillhör annan än kronan, även-

som särskild rätt, som i avseende

på fastighet tillkommer annan än

kronan. Sådan E. kan förekom-

ma: för befästning 1. annat
ändamål för rikets försvar; för

allmän väg, järnväg 1. spårväg

för allmän trafik, bro, hamn, last-

ningsplats, farled, flottled, tele-

graf- 1. telefonanläggning, 1.

annan anläggning för den all-

männa samfärdselns främjande;

för allmän byggnad; för ända-

mål, som enligt lag eller författ-

ning tillkommer kommun eller

annan dylik samfällighet att till-

godose; för att förse en ort med
vatten 1. förhindra förorenande

av vattenledning; för att åstad-

komma tryggade bostadsförhål-

landen; för uppförande av bygg-

nad för överläggningar 1. .före-

drag i allmänna frågor 1. åsyf-

tande religiös uppbyggelse, folk-

bildning o. d.; för bevarande av
jordområde med synnerligen

märklig naturbeskaffenhet 1. fast

fornlämning m. m. — Vad som
stadgas om fastighet gäller jäm-
väl om tomträtt och vattenfalls-

rätt. — Expropriations-
rätt sökes hos konungen, som
bestämmer, vilket område E. får

omfatta. För överlåtelse av ex-

propriationsrätt fordras konung-
ens medgivande. — Expropria-
tionsersättning skall be-

stämmas i penningar, att utgå på
en gång. Löseskillingen skall mot-
svara fastighetens fulla värde.

Ägaren åsamkad skada skall fullt

ersättas. — Expropria-
tion s m å 1 skall instämmas till

underrätten i den ort, där fastig-

heten är belägen. Sedan den för-

beredande handläggningen vid

rätten avslutats, skall tillsättas

en expropriationsnämnd
(för bestämmande av expropria-

tionsersättningen) , vars upp-
skattning sedermera skall fast-

ställas av rätten. — Beträffande
E. av kronans egendom finnas

särskilda bestämmelser i kungl.

skrivelse 27 maj 1919, som varje

år plägar prolongeras. Ang. av-

stående 1. upplåtelse av krono-

jord för framdragande av vissa

elektriska ledningar stadgas i

kungl. kung. 15 maj 1908. —
Patenterad uppfinning
kan exproprieras, om konungen
prövar nödigt. — Under krisåren

erhöll K. M:t genom lag (för-
foganderättslag) rätt att,

för beredande av tillgång på
vissa varor, expropriationsvis för-

foga över dem. Den första för-

foganderättslagen utfärdades

1914; den sista upphörde att

gälla 28 febr. 1921. — Expro-
p r i e' r a, avhända egendom.

Ex protocollo, lat., ur proto-

kollet, förk. e. p.

Exsicka't (av lat. exsicca're,

torka), torkad växt. — Ex-
sickatverk, publicerad sam-
ling torkade växter; utges vanl.

i fasciklar om 25—50 nummer.

Exsicka'tor (av lat. exsiccaWe,

uttorka), torkapparat, bestående
av ett glaskärl med väl tillslu-

tande lock och ofta försett med
en sidokran, genom vilken luften

kan utpumpas (vacuumex-
sickator). Kärlets nedre del,

fylles med ett vattenupptagande
ämne, t. ex. konc. svavelsyra.

Exspekta'ns (av lat. ewspec-

ta're, skåda ut, skåda framåt),
väntan på tjänst 1. ämbete. An-
vändes även beträffande väntan
på plats på sjukhus. — Under
senare Vasatiden bortgåvos
stundom län på E., d. v. s. att

tillträdas efter dåv. innehavares
död. — Exspektansgods,

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä,
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se Avväntningsgods. —
Exspektanslön, lön, som
uppbäres under E. — Exspek-
t e' r a, vänta.

Exspiratio'n (av lat. exspira'-

re, utandas), utandning.

ExstinktiVt fång, Extink-
tivtfång (av lat. exsWngue-
re, upphäva) , se Laga fång.

Exstirpatio'n (av \d,i. exstir-

pa're, utrota), operativt avlägs-

nande av sjukligt förändrade
partier, framför allt svulster.

Exsuda't (av lat. exsuda'tumf
utsvettat) , se Transsudat.

Exta's (grek. e'kstasis, eg.

bortryckande ur jämviktsläge),

stundom i grekisk litteratur lik-

betydande med förryckthet, men
även, speciellt inom nyplatonis-

men, betecknande hänryckning,
sedermera särskilt religiös hän-
ryckning.

Ex te'mpore, lat., oförberett,

pä rak arm. — Extempore'-
r a, göra något utan förberedelse.

Extensio'n (av lat. exte'ndere,

utsträcka) , se Flexion.

—

E X t e n s i' v, uttänjande, utåt
riktad (jfr Intensiv). — In
e X t e' n s o, i sin helhet.

ExterritoriaIite't, extra-
territorialitet (av lat. ex,

e'xtra, utom, och territo'rium,

landområde) betecknar inom
folkrätten det förhållandet, att

vissa personer eller saker, som
befinna sig på ett främmande
territorium, på grund av folk-

rättslig sedvänja äro undan-
dragna denna stats tvångsmyn-
dighet. Exterritorial-
r ä 1 1 åtnjuta framför allt 1

)

främmande statschefer och dem
åtföljande familjemedlemmar
samt ev. andra personer i deras

följe; 2) påven (enligt den ita-

lienska garantilagen av 13 maj
1871) ; 3) diplomatiska represen-

tanter; 4) främmande örlogsfar-

tyg j 5) truppavdelningar; 6) med-
lemmar av Haagdomstolen under
utövande av sin funktion eamt
vissa delegerade (särskilt sådana
som äro utrustade med diploma-
tisk befogenhet) av internatio-

nella kongresser och konferenser.

I några icke-kristna stater har
genom speciella traktater, s. k.

kapitulationer, en viss

exterritorialrätt tillerkänts krist-

na undersåtar (se Konsular-
j urisdiktion). Jfr Asyl-
rätt, Beskickning och

Diplomati. — Exterri-
torialvatten, vatten, som
icke ligger inom något lands ter-

ritoriella maktområde.
Exteriö'r (fr. extérieur), det

yttre av något, yttersida.

Exte'rn (lat. exte'rnus), ut-

värtes, yttre.

E'xtra, lat., utom; utomor-
dentlig; för tillfället anställd.

Extra ansökningsrätt, rätt

att direkt hos K. M:t och obe-

roende av stiftsbandet anmäla
sig SS. sökande till vissa lediga

kyrkoherdebefattningar, har av

ålder tillkommit vissa kategorier

av prästmän, framför allt dem
som • under bestämt antal år

tjänstgjort i svensk prästtjänst

utomlands (se vidare Kyrkolagen,

kap. 19, Lag angående tillsättning

av prästerliga tjänster av 9

dec. 1910, § 43). De befattningar,

till vilka nämnda kategorier av

prästmän äro ensamt berättigade

att ingiva sådan ansökning, äro

emellertid numera blott de, där

fjärde provpredikant kallats men
där tillräckligt röstantal ej upp-

nåtts vid valet. Till tjänsterna i

f. d. patronella pastorat äga alla

till ordinarie prästerlig tjänst

behöriga prästmän E.

Extraditio'n (av lat. ex, ut,

och tra'dere, lämna), utlämnan-

de (särskilt av förbrytare från

en stat till en annan).

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Extraflora'1 (av lat. e'xtray

utom, och flos, blomma), nekta-

rier 1. skyltapparat utanför blom-

man; ståjT i pollinationens tjänst

(t. ex. färgade högblad). Jfr

Myrmekofila växter.

Extrahe'ra (lat. ewtra'here),

utdraga, göra utdrag.

Extrajudicie'll (av lat. ewtra,

utom, och judi'cium, domstol),

som gör undantag frän den van-

liga rättegångsordningen. — E.

bestraffningsrätt, en be-

straffningsrätt, som tillkommer
vissa myndigheter och ämbets-
män (t. ex. militära befälhavare,

fångvårdsmyndigheter) gentemot
underlydande för vissa discipli-

nära förseelser m. m.

Extra'kt (lat. extra'ctuin),

utdrag. — Förmak. Produkt, som
erhålles genom att medelst vatten,

sprit 1. eter vid måttligt höjd
temperatur utdraga de lösliga

beståndsdelarna i en drog samt
därefter avdunsta vätskan i

lufttomt rum, tills önskad konsi-

stens erhålles. Av flytande E.

1. fluidextrakt skall en
viktsmängd innehålla de lösliga

beståndsdelarna i samma vikts-

mängd drog. Av tjocka E. be-

redes genom intorkning vid tem-

1

peratur under 50° torra E.,

I

vilka skola kunna pulvriseras.

i Extraktio'n (av lat. extra'

-

ifiere, utdraga), härkomst. —
Metall. Den process, varigenom
metaller, särskilt på våta vägen,
utdragas ur malmer.

: Extrakti'vämnen, kemiskt
pbestämbara ämnen, vilka erhål-

|las som en återstod efter analys
_iv organiska substanser; även så-

iana ämnen i djurkroppen, som
,

eke äro fett, kolhydrat, äggvite-

jimnen 1. organiska salter. Urspr.
nenades med E. ämnen, som kun-
le extraheras ur växter.

Extralärare, lärare, anställd

för viss kortare tid vid högre all-

mänt läroverk 1. realskola.

Extranuptia'l (av lat. e'xtra,

utanför, och nu'ptiae, bröllop),

se Myrmekofila växter.
Extraordina'rie, förk. e. o.

(lat. extraordina'rius, av extra
o'rdvnemy utom ordningen), ut-

över det fastställda; icke upp-
förd på ordinarie stat. — E. a n -

slag, se Statsanslag. — E.

ränta, detsamma som mantals-
ränta. — E, statsinkomster,
se Bevillning. — E. ut-
lagor, i R. F. § 64 förekomman-
de benämning på de till bevill-

ning hänförliga skatterna. —
Extraordinä'r, utomordent-
lig, ovanlig.

Extrapolatio'n, se I n t e r -

polatio n.

Extra posten, en i Sthlm 1792
—95 utgiven daglig tidning, vars
främste medarbetare var Leopold,
som där publicerade bl. a. sina

inlägg i striden mot Thorild.

Ehuru rätt konservativ indrogs
E. för religiöst tryckfrihetsbrott.

Extraström, se Induktion.
Extraterritorialite't, se E x -

territorialitet.
Extra uppbörd, se Stats-

verket.
Extra utgifter, se Stats-

anslag.
Extravaga'ns (av lat. e'xtra,

utom, och vaga'ri, sväva om-
kring), överdrift, överdåd. —
Extravaga'nt, överdriven,

överdådig.

Extre'm (lat. extre'mus), yt-

terst, ytterlig, överdriven. — In
e X t r e' m i s, lat., i det yttersta,

i själatåget.

Extremite'ter (av lat. extre'-

mitas, det yttersta av något),
lemmar. Bland ryggradslösa djur
finnas E. hos leddjur. Den ofta

till ryggradsdjuren hänförda lån-

ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under
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Extremitetemas ben hos människa. 1. övre extremiteten med skulderbladet.
2. Lårets och underbenets ben. 3. Fotens ben, — a armbågsben, f fingrarnas ben,

h handlovens ben, hä hälben, i inre fotknöl, k knäskål, 1 lårben, Ih lårbenshals,
11 lårbenets ledknapp, mf mellanfotens ben, mh mellanhandens ben, sk skulder-
blad, ske skenben, sp språngben, st strålben, t tårnas ben, v vadben, vr vristens

ben, y yttre fotknöl, ö överarmsben, öl överarmsbenets ledknapp.

settfisken är liksom rundmuimar-
na primärt i avsaknad av E.

övriga ryggradsdjur ha i regel

två par E.; avsaknad av det ena
(valdjur, kivi) 1. bägge paren
[ormar, en del ödlor (t. ex. orm-
slån) ] är här sekundärt, d. v. s.

former utan 1. med föga utveck-

lade E. härstamma från extre-

mitetbärande dylika, men E. ha
under utvecklingens gång mer 1.

mindre förkrympts 1. helt, dock ej

spårlöst, försvunnit. — Som typ
för de på land levande ryggrads-

djuren, vilkas E'. i regel stödjas

av kraftigt utvecklade skulder-,

resp. bäckengördlar (se Skul-
dergördel och Bäcken),
kan människan tjäna. De främre
(övre) E., armarna, bestå av
överarm med ett ben, över-

armsbenet {hu'merus) , under-
arm med två, armhdgsbenet

Läget av imderarmens ben (s strålben,

a armbågsben) vid supination (överst)

och pronation.

(u'lna) och strdlhenet {ra'dius),

handlove 1. handrot (caV-

pus) med 7 ben {o'ssa carpa'lia),

därav 3 i en övre och 4 i en nedre
rad, till vilka kommer en förbe-

ning i en sena på handlovens lill-

fingersida, ärthenet, mellan-
hand {metaca'rpus) med 5 ben

{o'ssa metacaTpa'Ua) samt 5

fingrar, var och en med 3

ben {fala'nger) utom tummen,
som har två. Handlove, mellan-

hand och fingrar bilda tillsam-

mans handen, överarmsbenet le-

dar mot skulderbladet medelst en

kulled (axelleden) ; armbågsbe-
nets övre del tjänar som muskel-

fäste, armhägsJcnölen {ole'cra-

non), utåt synlig som armbågen,
samt ledar med gångjärnsled mot
överarmsbenet ; strålbenet ledai

medelst en skivformig ledknapp

mot överarmsbenet och är vrid-

bart medelst sin kant mot arm-

bågsbenet (vridled) ; handlover

ledar med gångjärnsled mot strål

benet och med vridled mot arm
bågsbenet samt med sadelled mo<

tummens mellanhandsben, varige

nom tummen blir motsättlig d(

övriga fingrarna. När händer

vrides, vrides strålbenet % var"v

kring sin egen axel och dess

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under ä.
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nedre ände l^ varv kring det

samtidigt orörliga armbågsbenet.

Pronatio'n är den ställning han-

den intager, då handflatan vetter

nedåt {hakkt) , 8upmatio'n, dåden
vetter uppåt (framåt). De bakre

(nedre) extremiteterna, benen,
bestå av lår, underben, vrist
1. fotrot {ta'rsus), mellanfot
{metata'rsus) och tår. Under-

benet kallas även lägg, den nedre

smalare delen av underbenet

smalben och den bakre, köttiga

delen vad. Vrist, mellanfot och

tår bilda tillsammans foten. Ske-

lettet är byggt efter samma plan

som i de främre E. Lårbenet

(fe'mur) har i övre änden ett

åt sidan riktat utskott, lår-

benshalsen, bärande en ledknapp,

som passar in i höftskålen. I

underbenet finnas skenben
(Wbia) och vadben {fi'bula), av

vilka det förra har 2 ledhålor för

lårbenets 2 buktiga ledytor; vad-

benet når ej upp till leden-. På
skenbenets övre ände är knäskå-
len (pate'lla) fästad. Denna är

liksom ärtbenet ett s. k. sesam-
ben, d. v. s. en senförbening av

det slag, som hos däggdjur före-

kommer inuti senorna vid finger-

Grävextremiteter. T. v. Handens ske-
lett av myrslok. — T. h. Armens ske-
lett av mullvad, ö överarmsben, a arm-

bågsben, s strålben.

Simextremitet. Skelett av främre ex-

tremitet av grindval. h överarmsben,
u armbågsben, r strålben.

och tålederna. De 4 nedre av vris-

tens ben (o'ssa tarsa'Ua) ligga i

en rad, de 3 övre äro förskjutna,

så att i vristleden endast ingår
språngbenet {ta'lus) ; detta vilar

på det bakåtriktade, med ett ut-

skott försedda hälbenet {calca'ne-

us), vid vilket akillessenan (se d.

o.) är fästad. Vristleden förstär-

kes av nedre delen av vadbenet,

yttre fotknölen, och nedre partiet

av skenbenet, inre fotknölen. Här-
till komma mellanfotens ben
{o'ssa metatarsa'lia) och tårnas

ben (fala'nger). Vid gång vidrö-

res marken med hälen, mellanfo-

tens utsida och spets samt tårna,

däremot ej med hålfoten (utom
vid plattfothet). — De viktigaste

musklerna på människans E., se

Muskler. — Ryggradsdjurens
E., ehuru byggda efter i huvud-
sak samma grundplan, kunna
emellertid avsevärt variera i de-

talj. Armbags- och vadbenen kun-
na vara mer 1. mindre rudimen-
tära (fåglar, fladdermöss, klöv-

djur m. fl.). En som hos män-
niskan vridbar underarm före-

kommer endast inom gruppen
Prima'tes. Vanl. är underarmen
fixerad i pronationsläge. Hand-
lovs- och vristbenen kunna vara
flera 1. på grund av samman-
smältning 1. reduktion färre än
hos människan. Tårnas (fingrar-

nas) antal är i regel 5, men ett

innanför första tån och stundom
ett liknande utanför femte tån
befintligt tårudiment 1. tålikt ut-

skott finnes hos vissa grod-, kräl-

och däggdjur. Hos t. ex. gälgrod-

djur, många hovdjur m. fl. är

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Simextremitet. Skelett av främre ex-
tremitet av fisködla. h överarmsben,

u armbågsben, r strålben.

tårnas antal däremot reducerat.

Även falangernas antal varierar.
— Ur fysiologisk synpunkt kun-
na E. indelas på följande sätt.

S. k. gång extremitet er (typ:

människans nedre E.) användas
till gående, springande och hop-
pande. Hos hälgångare (planti-

gra'da djur), ss. björn, grävling,

apor, berör hela fotsulan marken.
Hos tågångare [digitigra'da
djur), SS. hund, katt, beröres mar-
ken med tårna och mellanfotens
spets. Hos tåspetsgångare
{unguligra'da djur), ofta även
kallade tågångare, ss. hovdjur, be-

röres marken blott med tåspet-

sen. Klätter- och g r ip -

extrem' iteter finnas hos
människan (främre paret E.),

apor (bägge paren), rovfåglar,

hackspettar m. fl. och känneteck-
nas av att en 1. flera tår äro
motsättbara, varigenom E. kunna
tjänstgöra som ett slags tång.

Klättringen kan även ske med
tillhjälp av sugskivor på tårna
(geckoödlor, lövgrodor), klor och
sträva trampdynor (katt, ekorre)

1. hakformigt böjda, kloförsedda

tår och fingrar (sengångare).

Grävextremiteter kunna
vara spadlika (mullvadens främ-

re E.) 1. ha smal hand med långa
klor (bälta, myrslok). Sim-
extremitet er kunna ha med
simhud försedda tår (bäver, ut-

ter, näbbdjur) 1. vara genomgri-

pande förändrade (t. ex. genom
ökning av antalet tår och fa-

langer) för liv huvudsakligen 1.

uteslutande i vatten (säl- och val-

djur, fisködlor, havssköldpaddor).
Hit höra även fiskarnas fenor,

som, vad byggnaden beträffar,

betydligt avvika från övriga
ryggradsdjurs E. Flygextre-
mi t et er äro de främre E. hos
fladdermöss, flygödlor och fåg-

lar. Hos alla tre grupperna är

extremitetsskelettet avsevärt om-
danat. Hos de två första finnes

en tunn flyghud, hos den sist-

nämnda fjädrar. — Se även ovan-
nämnda djur. Jfr Led.
Exumaöarna [egåjo'm8-],

ögrupp bland Bahamaöarna.

van Eyck [fann ajk], Hu-
bert, f. omkr. 1370, d. 1426, och

Jan, f. omkr. 1390, d. 1441, ne-

derländska målare, bröder, hu-

vudsakligen verksamma i Gent
och Briigge. Deras namn är fram-

för allt knutet till det berömda
s. k. Gentaltaret, som beställdes

omkr. 1420 av Jodocus Vyt för

kyrkan S:t Bavo i Gent, där

det 1920 återuppställts (flyglar-

na funnos förut i Berlin och

Mannen med nejlikan. Av Jan van Eyok

Ord, som ej återfinnas under E. torde sökas under Ä.
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Gentaltaret. Av Hubert och Jan van Eyck.

Bryssel). Det påbörjades av-Hu-
bert men fullbordades 1432 av
Jan. Altarverket är av väldiga
dimensioner och försett med en
mängd bilder. Mittpartiet, som
framställer Lammets tillbedjan

och där ovan Gad fader, Maria
och Johannes döparen, monumen-
talt och högtidligt återgivna, till-

skrives vanl. Hubert, det övriga
torde utförts av Jan och känne-
tecknas av en skarp realism, som
särskilt framträder i bilderna av
Adam och Eva samt de musice-
rande änglarna. — Några andra
säkra verk av Hubert E. finnas
ej; Jan däremot har efterlämnat
flera målningar, bl. a. Arnolfinis
förmälning (1434, London), flera

madonnamålningar samt ett par
märkliga, karaktärsfyllda por-

trätt, t. ex. Mannen med nejlikan
(Berlin). Jan E. har, fast med
orätt, betraktats som oljemåle-

riets uppfinnare. Grenom honom
kom dock denna teknik till all-

män användning. — Bröderna E.

beteckna i konsten norr om Al-

perna övergången från medeltid
till en ny, på naturstudium grun-
dad, realistisk stil.

Eyde, Samuel, f. 1866,

norsk ingenjör och diplomat, stu-

derade tillsammans med O. K. B.

Birkeland (se d. o.) problemet att

framställa salpetersyra ur luft

(se Kalksalpeter), vilket

löstes genom Birkeland-Eydes
elektriska ugnskonstruktioner. E.

exploaterade uppfinningarna ge-

nom flera olika bolag, av vilka

det största är Norsk Hydro-
Elektrisk Kvielstof Aktieselskab

(se d. o.), där E. var chef 1905

—

17. Stortingsman 1918, blev E.

1920 norsk minister i Polen.

Eyfura, se A r n g r i m.

Eyjafjalla-jökull, av ismassor
täckt vulkan mellan Islands syd-

kust och dalgången Markarfljot.

1,868 m. I början av 1800-t. ägde
stora utbrott rum.

Ord, som ej återfinnas under E, torde sökas under Ä.
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Eyjafjord, stor fjord mittpå
Islands nordkust.

Eylau [a'jlao], liten stad i Ost-

Preussen, Tyskland. Där stod 7

—8 febr. 1807 ett blodigt men
oavgjort slag mellan fransmän-
nen under Napoleon och de allie-

rade ryssarna och preussarna.

Eyrarbakki, hamn på s. Is-

land.

Eyrbyggiasaga, en isländsk

ättsaga, troligen från 1200-t.,

som handlar om vissa släkters

öden på 900- och 1000-t. Huvud-
person är Snorre Gode. E. ger en
god bild av de gamla hedniska
sedvänjorna på Island.

Eyre [ä'8], Edward John,
f. 1815, d. 1901, engelsk upp-
täcktsresande och kolonialguver-

nör. E. upptäckte 1840 den efter

honom uppkallade Eyresjön och
företog f. å. en stor expedition
längs sydkusten av den austra-

liska kontinenten. Guvernör dels

på Nya Zeeland, dels på Jamaica.

Eyresjön [ä'8-], stor saltsjö i

det inre av Syd-Australien (se

Eyre). Under regntiden mottar
E. flera tillflöden, bl. a. Cooper,
men är under torrtiden endast ett

träsk. Ytan ligger 12 m. lägre än
havsytan. Areal vid högvatten
c:a 10,000 kvkm.

Eyria [ä'ri8], Eyres halvö,
halvö på Australiens s. kust mel-
lan St. Australbukten och Spencer-
viken, uppkallad efter E. J. Eyre.

Eysoldt [a'jåålt], Gertrud,
f. 1870, tysk skådespelerska, un-

der senare år knuten till de Kein-

hardtska teatrarna i Berlin, till

vilkas främsta krafter hon hört.

Med fascinerande styrka har hon
levandegjort psykopatiskt beto-

nade kvinnotyper, bl. a. i Wede-
kinds och Strindbergs skådespel.

Eystein, svensk sagokonung, se

östen.

Eystein, norska konungar. 1.

E. Magnusson, d. 1123, från
1103 samkonung med sina bröder
Sigurd (Jorsalfare) och Olof, var
långa tider ensam regerande. Han
säges ha förmått invånarna i det

till Sverige räknade Jämtland att

ge sig under Norge. — 2. E. H a -

raidsson, d. 1157, erkändes
1143 som samkonung med sina

förut regerande bröder Sigurd
och Inge, men låg ständigt i

strid med dem, tills han mörda-
des av Inges män. — 3. E.

Meyla, d. 1177, den föregrs

son, gjorde arvsanspråk på tro-

nen gentemot Magnus Erlingsson,

samlade kring sig birkebeinarna

(se d. o.) och blev 1176 erkänd i

Tröndelagen, men stupade f. å.

Eystein Asgrimsson, d. 1361,
|,j

isländsk skald, augustinmunk,'
författade dikten Liljan (övers,

av A. Åkerblom 1899), som
skildrar syndafallet, Kristi liv|

och frälsningen.

Eystrasalt, österhavet, forn-

nordisk benämning på Östersjön.]

Eyvind Skaldaspiller, norsk]

skald på 900-t., vän till Håkan
|

den gode, berömd genom dikterna
j

Hdkonarmål, en sorgedikt övei

kung Håkan, diktad med Eiriks-J

mål som mönster, och Edleygja-

tal, en efterbildning av Ynglingarj

tal. Tillnamnet Skaldaspiller|
skaldefördärvaren, syftar på E;

imiterande av äldre diktverk.

Ezekiel, se Hesekiel.
Eötvös [ö'tvösj], Jözsef, f.^

1813, d. 1871, baron, ungersk po-

litiker. F. författade politiskt

reformskrifter och romaner, ss.]

Kartusianmv/nken ooh Bynotarien\

samt verkade för realunion med|

Österrike. Två gånger kultusmi-

nister, genomdrev han judarnas!

frigörelse och upprättandet av'

folkskolor på skolpliktens grund-

val.

Ord, som ej återfiimag under E, torde sökas under '£.
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F.

F, f. 1. Sjätte bokstaven i alfa-

betet. — 2. Fjärde tonen i den
diatoniska skalan. — 3. På ter-

mometrar: Fahrenheit. — 4.

Förk. för forte (i musiken) samt
född. — 5. På ur "fortare" faster

(eng., fortare). — 6. Matem.
Förk. av funktion. — 7. Kemiskt
tecken för en atom fluor.

Fl, Fa o. s. v.. Fl -, Fj - g e n e -

r a t i o n e n o. s. v., se Ä r f t -

lighetslära.
Faaborg, stad på s. Fyn, Dan-

mark. F. har ett museum med en
utmärkt samling modern konst,

'främst av "den fynska skolan".
i,690 inv.

Fabel (lat. fa'hula, saga,

likt). 1. Huvudhandlingen, stof-

et i ett episkt 1. dramatiskt
liktverk. — 2. Kort berättelse på
ers 1. prosa, vari en praktisk
'vnadsregel åskådliggöres allego-

iskt genom att djur, stundom
ven växter 1. livlösa ting, upp-
rada talande och handlande och
itrustade med mänskliga egen-
kaper. Liksom myten och sagan
ar F. sin rot i de ansatser till

ntropomorfism (se d. o.), som
innas på alla primitiva kultur-
tadier. I Grekland fick F. sin
irsta litterära utformning genom
n samling, som tillskrivits Aiso-
os (se d. o.) och som av Phaed-
13 (se d. o.) efterbildades på
uin. Under medeltiden blomst-
ide den längre och utförligare
jursagan (se d. c), men under
^formationen blev F. åter popu-
r och fann mot slutet av 1600-t.
La Fontaine (se d. o.) sin mest
römde mästare i nyare tid.

land dennes efterföljare märkas

i Tyskland Gellert, i Sverige G.

F. Gyllenborg.

v. Faber, JohannLothar,
f. 1817, d. 1896, frih., tysk fa-

briksidkare, från 1839 ledare för

A. W. Fabers penn fabrik i Stein,

vars fabrikat under hans chefs-

tid funno marknad över hela

världen.

Faber. 1. Peter F., f. 1810,

d. 1877, dansk telegrafdirektör,

författare, skrev 1848 den popu-
lära soldatsången Den tapre

Landsoldat. — 2. Knud F., f.

1862, dansk läkare, prof. i kli-

nisk medicin i Köpenhamn 1890,

sjukvårdsorganisatör och ledande
i bekämpandet av tuberkulosen i

Danmark.
Fa'ber Stapule'nsis, Jakob

(JacquesleFévred'Étap-
les), f. omkr. 1455, d. 1536,

fransk humanistisk teolog, verk-

sam genom bibelöversättning,

kommentarer och andra skrifter,

betydelsefull vägrödjare för re-

formationen i Frankrike.

Fabian Society [fe'jbi8n

S8sa'jiti], ett över den engelsk-

talande världen utbrett socialis-

tiskt sällskap, stiftat i London
1884. Till dess pioniärer hörde
Sidney Webb och G. B. Shaw. F.

omfattar en intellektuell elit och
propagerar främst bland de bil-

dade klasserna för socialismens
gradvisa genomförande utan om-
störtning av det nuv. samhället,
vilket även betonas genom nam-
net (efter den romerske diktatorn
Fabius Cunctator, "söla-

ren").

ra'bius, romersk patricier-

släkt, som redan i äldsta tider
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synes ha haft stor betydelse. Un-
der ett krig mot etruskerna säges

306 Fabier ha nedhiiggits 477 f.

Kr. — 1. Quintus F. Maxi-
mus Rullianus vann 295 f

.

Kr. den avgörande segern vid
Sentinum mot de förenade

italiska folken. — 2. Quintus
F. Maximus förde befäl i

andra pimiska kriget, 217 f- Kr.
som diktator, varvid han genom
sin försiktiga, men kloka krig-

föring fick öknamnet C u n c t a'-

tor (sölaren). — 3. Quintus
F. P i c t o r, den äldste romerske
historieskrivaren, omkr. 200 f.

Kr. Hans nu förlorade annaler

ha bearbetats av Polybios.

Fabliau [fabliå'], fableau
[fablå'] (av faMe, fabel), kort

versifierad skämtsam berättelse,

som blomstrade särskilt i den
franska litteraturen från 1100-t:s

mitt till början av 1300-t. Arten
var troligen utomordentligt rik,

men blott omkr. 150 F. äro be-

varade. Författarna voro vanli-

gen urspårade studenter, vilka

som joglearer drogo omkring och

föredrogo sina dikter på mark-
nadsplatserna. Karaktäristiskt

för F. är det skabröst komiska
innehållet. Giriga präster, otrog-

na hustrur, dumma borgare, en-

faldiga 1. knipsluga bönder {vi-

lains) äro ständigt återkomman-

IT;

Spisande borgare. Miniatyr ur en fransk
fabliauhandskrift. 1300-t.

de typer, som tecknas med åskåd-
lig realism. F. finnes även i

Tysklands, Englands, Italiens

m. fl. länders medeltidslittera-

tur; i vad mån denna diktning
står i beroende av den franska
är omtvistat. Boccaccio, Chaucer
och i senare tid La Fontaine
m. fl. ha hämtat motiv ur
fabliaudiktningen, som även ofta

går igen i farsen och komedin.

Fabre [fabr]. 1. JulesHen-
ri F., f. 1823, d. 1915, fransk

naturvetenskapsman, en av nu-

tidens främsta insektbiologer.

F:s främsta arbete är Son/venira

entomologiques (10 bd, 1877

—

99). — 2. Ferdinand F., f.

1830, d. 1898, fransk författare,!

känd för sina skildringar ur all

mogens och lantprästernas li\

{UAhhé Tigrane, 1873; Abbe Tig

ranes, 1902). — 3. Émile F.,

1870, fransk dramatiker, har säi

skilt behandlat sociala ämneö
ofta i satirisk form. F. är sedai'

1914 direktör för Théåtre fraui;

cais och ledde bl. a. dess gästspé;

i Sthlm 1922.

Fabre d'Églantine [fabr deg

lar)ti'nn] , Philippe, f. 175(flJ

d. 1794, fransk författare och ij

volutionsman. F:s huvudsaklig

dramatiska författarskap är ml
raliserande i rousseauansk andel

Han deltog i det politiska klubWlj

livet under revolutionen, anslgl

sig närmast till Danton och i]

rade som led. av välfärdsutskc

tet för revolutionskalendern

d. o.), vars dags- och månads
namn är hans skapelse. 1794

klagades han med orätt för ui

derslev och avrättades.

Fabri, Johannes, d. 149^

den förste svenske boktryckareitj

ägde 1495 ett tryckeri i Sthlmj

Se Boktryckarkonst sjj

215.
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da Fabria'no, Gen t i le, d.

1427, italiensk målare, verksam

d1. a. i Venedig, Florens, Siena

)cli Rom. F. är en av de konst-

lärer, som stå på övergången

nellan medeltid och renässans,

aans figurkompositioner präglas

IV mjuk linjerytm, hans färger

iro ljusa och lätta, förhöjda ge-

lom riklig användning av guld.

Fabrice'ra, se Fabrik.
Fabri'cius, Cajus F. Lusci-

1 u s, romersk krigare. En berät-

:else om hans mod och omutlig-

let vid en underhandling med
conung Pyrros 280 f. Kr. har

5Jort honom till en typ för den
gammalromerska karaktären.

Fabri'cius. 1 . H i e r o n y -

n u s F., kallad ab Aquapen-
ie'nte, f. 1537, d. 1619, ita-

liensk anatom, kirurg, prof. i

Padua. Mest berömda äro F:s
jtudier över fostrets och foster-

tiöljenas utveckling. — 2. D a -

srid F., f. 1564, d. 1617, hol-

ländsk astronom, framstående ob-

servatör, upptäckte Mira (se

Föränderliga stjärnor).
— 3. J o h a n n e s F., f . 1587, d.

Dmkr. 1617, den föregrs son, hol-

ländsk astronom, upptäckte, obe-

roende av Galilei, solfläckarna

Dch solens rotation. — 4. Johan
C h r i s t i a n F., f. 1745, d. 1808,

iansk entomolog, prof. i Kiel. Ut-
?av talrika arbeten, bl. a. det
itora verket Sy'stema entomo-
o'giae (1775), av grundläggande
petydelse för insektssystematiken,

j- 5. Knud F., f. 1875, dansk
pistoriker, prof. i Köpenhamn
1916. Bland Frs arbeten märkas:
^•ikaa/nea Overga/ng fra Danmark
il Sverige (1906), Qriff&nfeld
1910) och Eongeloven (1920).

Fabri'k (lat. fa'brica), indu-
triell anstalt för massproduk-
ion av varor, vilka huvudsak-
igen framställas med hjälp av

maskiner. — Fabrice'ra, till-

verka på fabriksmässigt sätt;

uppdikta. — Fabrik a' n t,

F a b r i k ö' r, fabriksägare. —
F a b r i k a' t, fabriksprodukt. —
Fabrikatio'n, fabriksmässig
varuproduktion.

Fabrikslagstiftning omfattar
förutom regler för fabrikers an-

läggande även skyddslagstiftning

mot yrkesfara, kvinnors och min-
derårigas användande i industri-

ellt arbete o. s. v. Se vidare
Arbetarskydd, Närings-
frihet och Yrkesinspek-
tion.

Fabriksmärke, Fa b r i k s -

stämpel, se Kontroll-
stämpling och Varu-
märke.

Fabri'tius. 1. Carel F., f.

1624(?), d. 1654, holländsk figur-

och porträttmålare, verksam i

Amsterdam och Delft. F. var elev

till Rembrandt och lärare till

Vermeer van Delft. — 2. Lud-
vig F., f. 1648, d. 1729, svensk
diplomat av holländsk börd, bör-

jade sin bana i rysk krigstjänst

och gick efter många äventyr i

Ryssland och Persien i svensk

tjänst. 1679, 1683 och 1697 före-

tog F. resor till Persien för att

åstadkomma ett svensk-persiskt

handelsutbyte.

Fa'bula, lat., kort berättelse;

saga, fabel. — F a' b u 1 a d o'-

cet, lat., "fabeln lär". — F a'-

bula pallia'ta, lat. (av

pa'llium, grekisk mantel), ro-

mersk komedi med grekiskt ämne.
— Fa' bula toga'ta, lat. (av

toga'tu8y klädd i to'ga, romersk
mantel), romersk komedi med
nationellt ämne. Se Romersk
litteratur.

Fabule'ra (av lat. fahula'ri,

snacka), prata i vädret, ge en
överdriven 1. osannfärdig fram-
ställning av ett sakförhållande;

3. — L e X. III.
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Fackelros (Lythrum salicaria).

uppfinna och utveckla fabeln (se

Fabel 1) i ett diktverk. —
F a b u 1 ö' s, fabelaktig, otrolig.

Face [fass], fr., ansikte. —
En face [aij] (fr. även de face),

framifrån, motsats till "i profil".

Face'tt, se Fasett.
Fa'chingen, by i Nassau,

Tyskland, vid floden Lahn. Käl-
lor med starkt alkaliskt-saliniskt

vatten, som tappas på flaskor och
försäljes som bordsvatten och
som medel mot tarmkatarr.

Facia'lisförlamning (av lat.

fa'cies, ansikte), förlamning av
ansiktsnerven, varvid munnen
dragés över åt den friska sidan.

Orsak är stark avkylning av an-

siktet, mekanisk skada på nerven
1. ben i dess omgivning 1. någon
hjärnsjukdom, som skadat ner-

vens stråk 1. kärna inom hjärnan.

Fa'cies (lat., ansikte), geol.

benämning för sedimentärt berg-

artslager med ensartad petrogra-

fisk eller fossil karaktär. Sam-
tidigt men i olika trakter bildade

lager av en geologisk formation
kunna ha olika F. alltefter de för-

hållanden, under vilka de upp-
kommit, och man talar sålunda
om t. ex. öken-, marin-, sötvat-

tens-, kalkstens-, sandstens-, tri-

lobit-, graptolitfacies o. s. v.

Faci'l (lat. fa'cilis, lätt), efter-

given, förekommande; billig.

Fa'cit, lat., "det gör"j svaret

på en räkneuppgift, t. ex. 7X4,
facit 28.

Fack, begränsad del av något
helt, i ett skåp 1. å en hylla, inom
ett yrke, ett kunskapsområde.

Fackelros, Ly'thrum salica'ria

(fam. Lythra'ceae, ordn. Myrti-

flo'rae), %—1 m. hög ört med
purpurröda blommor i tät spira,

är vanlig vid sjöstränder och på
fuktiga ängar över hela Sverige.

Blommorna visa heterostyli.

Fackförbund, sammanslut-
ningar av fackföreningar inom

ett visst yrke 1. fack. Se Fack-
föreningar.
Fackföreningar, sammanslut-

ningar av löntagare inom ett

visst yrke 1. fack på en viss ort

1. vid ett visst företag med hu-

vudsaklig uppgift att tillvara-

taga medlemmarnas intressen på

arbetsmarknaden. — Fackföre-

ningsrörelsen anses härleda sig

från England, där dylika sam-

manslutningar bildades redan i

början av 1700-t. ss. en reaktioä

mot de av industrialismen alst-

rade sociala missförhållandena.

Den undertrycktes genom lag-

stiftningsåtgärder men väcktes

till liv igen i början av 1800-t.,

då försök gjordes att förena inom

olika yrken bildade lokala sam-

manslutningar till ett hela riket

omfattande förbund. Försöket'

blev icke framgångsrikt. Inom de

olika yrkena bildades dock efter-'

hand nya lokala sammanslutning-

ar, vilka under senare hälften av

1800-t. började yrkesvis förena
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sig i förbund, av vilka en del i

sin tur 1889 sammanslöto sig i

en landsorganisation, General
Federation of Trade
Unions. Denna fungerar hu-

vudsakligen som återförsäkrings-

anstalt med avseende på förbun-

dens strejk- och lockoutrisk. Nå-
gon allmän anslutning till den-

samma från förbundens sida har
icke förekommit. Däremot ha
flertalet förbund samverkat ge-

nom den sedan 1868 årligen

sammanträdande Trade Union
Congress (fackföreningskon-

gi essen), vars närmaste uppgift

är att representera arbetaropi-

nionen och angiva riktlinjer för

fackföreningsverksamheten i all-

mänhet. Kongressens verkställan-

de organ var till 1920 P a r 1 i a -

mentary Committee, då
denna ersattes med ett Gene-
ral Council. Detta utgöres

av 32 representanter, valda inom
de olika yrkes- och industrigrup-

perna, och har utrustats med be-

, fegenhet att syssla med sådana
lönerörelser och arbetskonflikter,

som beröra flera fack- eller in-

' dustriförbund samtidigt, handha
fackföreningsstatistiken, utöva
agitations- och upplysningsverk-

samhet etc. Trade Union Congress
' och General Council representera-

.jde 1921 6,416,510 fackförenings-

medlemmar. — I För. Stat. ut-

jVecklades ungefär samtidigt ett

j
organisationsväsen, som 1881 ut-

'mynnade i bildandet av Ameri-
can Federation of Labor
Use d. o.). — I Tyskland lades

jgrunden till F. på 1860-t. Rörel-

fäens utveckling fördröjdes av Bis-

jtnarcks s. k. socialistlag 1878 men
jblev så mycket kraftigare, sedan

jienna lag upphävts 1890. De
ukarpa politiska motsättningarna

i3möjliggjorde emellertid ett en-

jtietligt organisationsväsen. Större

delen av de arbetare, som deltogc

i rörelsen, samlades i de s. k.

fria F., vilka samverkade med
det socialdemokratiska partiet,

ehuru de i organisatoriskt hän-
seende voro oavhängiga av detta.

Med det socialdemokratiska par-

tiet icke sympatiserande arbetare

sällade sig dels till de s. k.

Hirsch-Dunckerska F.,

dels till de kristligt-sociala,
av vilka de senare stodo under
det katolska prästerskapets infly-

tande. För samtliga dessa tre gre-

nar av rörelsen bildades fackför-

bund, vilka i sin tur samman-
slöto sig i landsorganisationer.

Den av de fria F:s förbund bil-

dade landsorganisationen be-

nämndes urspr. Generalkom-
mission der Gewerk-
schaften Deutschlands
men antog 1919 namnet Allge-
meiner Deutscher Ge-
werkschaftsbund. — I

Skandinavien började F. bildas

på 1870-t. Redan 1846 hade vis-

serligen Typografiska föreningen

i Stockholm bildats, men den äg-

nade sig till en början icke åt

fackföreningsverksamhet i vanlig

mening. Detsamma kan sägas om
t. ex. Stockholms bokbinderiarbe-

tarförening. Det var först på
1880-t., som dessa och motsva-

rande sammanslutningar inom
vissa andra yrken fingo karak-

tären av F. enligt moderna be-

grepp, i det att de då började

lägga huvudvikten vid att till-

tvinga sig medinflytande över

arbetsvillkoren och använda
strejk (se d. o.) som påtryck-

ningsmedel. — Såväl i vårt land

som i utlandet framträdde de

yrkesuthildade arietama som pi-

oniärer för fackföreningsrörelsen.

Liksom fallet var under ekråti-

den, sammanslöto sig löntagarna

yrkesvifl. En F. kom alltså att
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(5) ©(5)^(5) (5)^(5)

Organisationsschema. LO. Landsorgani-
sationen, F Förbund, LC Lokala cen-
tralorganisationer, FF Fackföreningar,
P Plats- eller samorganisationer, S
Sektioner, verkstads- och branschklub-

bar.

bestå av inom ett visst yrke pä
en viss ort sysselsatta arbetare.

Det blev yrket eller facket och
icke arbetsföretaget, som i regel

kom att utgöra grundvalen för F.

När sedermera en konsolidering

av rörelsen befanns vara nödvän-
dig, företogs denna på så sätt,

att F. sammanslöto sig yrkes-

vis till hela landet omfattande
fackförbund. I Sverige tog

denna konsolidering sin början

under senare hälften av 1880-t.

med följande fackförbund: typo-

graf- (1886), postmanna- (1886),

måleriarbetar- (1887), järn- och

metallarbetar- (1888), skoarbe-

tar- (1888), träarbetar- (1889)

och skrädderiarbetarförbunden
(1889). Under perioden 1890—
1910 bildades ett fyrtiotal för-

bund. Först på 1890-t. började de

icke yrkesutbildade arbetarna I

och de fahriksindustriella arbe-
1

tama bilda egna förbund. Fler-

talet av de förstnämnda samla-
des i grov- och fabriksarbetar-

samt transportarbetarförbunden.
Efter sekelskiftet har man för-

sökt genomföra en omorganisa-
tion enligt industriella linjer,

varvid man bemödat sig om att

ersätta fackförbunden helt eller '

delvis med industriför-
bund, d. v. 8. förbund, som
önska omfatta alla inom resp.

industrier sysselsatta arbetare,

oavsett deras yrkestillhörighet.

— F. ha i ett stort antal fall

å ena sidan uppdelats i verk-
stadsklubbar, bransch-
klubbar 1. sektioner och å

andra sidan inom sina resp. för-

bund lokalt förenats i plats- 1.

samorganisationer. — Fack-

förbunden bildade 1898 Lands-
organisationen i Sverige,
med uppgift att vid lockouter"

ekonomiskt understödja förbun-

den, att uppsamla och bearbeta

fackföreningsstatistiskt material'

samt utöva agitations- och upp-

lysningsverksamhet. För den se-[

nare uppgiftens fullföljande ha»

de till landsorganisationen an-

slutna förbundens avdelningar på.

'tOOOOO,

300000

200001
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vissa platser bildat s. k. fack-
liga centralorganisa-
tioner. — Verksamhetens
tyngdpunkt är förlagd till F. och
fackförbunden, som leda och fi-

nansiera lönerörelserna och strej-

kerna, avsluta kollektivavtal (se

d. o.) med arbetsgivarna och

deras organisationer samt hand-

lia arbetslöshets- och sjukförsäk-

ringsverksamhet, i de fall sådan

verksamhet utövas. Inom ett

tjugutal förbund finnas arbets-

;
löshetskassor. Landsorganisatio-

nen samverkar med motsvarande

organisationer i utlandet genom
fackföreningsinternatio-

T n a 1 e n, Internationaler Geioerk-

scliaftshund, den s. k. Amster-

Fackföreningsrörelsens internatio-
nella omfattning 31 dec. 1921.

Antal

Land medlemmar

i
Al gentina 24.7.958

! Australien 684,000
! Belgien 920,000
1 Bulgarien 36,000

Danmark 350,945

;
Finland 48,589

i Frankrike 1,046,748

.För. Stat 5,179.227

"Grekland 170,000
Indien 500,000
Italien 2,099,900
Japan 110,688
Jugoslavien 250,000
Kanada 271,478
Lettland 50,000
Luxemburg 26,466
Mexiko 710,000
Nederländerna 664,048
.Norge 95,927
Nya Zeeland 82,553
Peru 25,000
Polen 822,777
Portugal 100,000
Rumänlen 170,309
Ryssland 6,857,000
Schweiz 349.172
Spanien 1,305.113
Storbritannien 6,559.933
jiverlge 381,018
!3yd-Afrika - 91,634

. rjecko-Siovaklet 2,000,000
.ryskland 12,595,947
Ongero 342.577
Österrike 1,128.125

Summa 46.273,132

daminternationalen (se Inter-
national), medan fack- och
industriförbunden upprätthälla

förbindelser sinsemellan inom de
s. k. internationella yr-
kesfederationerna. —
F:s internationella omfattning
1921 framgår av tabellen. Av
medlemmarna i F. voro 22,411,826
sammanslutna i fackförenings-

internationalen. Av de övriga till-

hörde 3,759,106 s. k. kristligt-

sociala F., 1,254,217 syndikalis-

tiska, 7,069,000 kommunistiska

och 6,577,649 s. k. antisocialis-

tiska. Ang. 5,201,334 föreligga

inga uppgifter om vilken riktning

inom arbetarrörelsen deras orga-

nisationer företräda.

Till landsorganisationen i Sverige
anslutna Törbund 31 dec. 1922.

Antal Antal

Förbund avd. medl.

Träarb.- 236 14,898

Bleck- o. plåtslagare- .. 46 1.359

Sågverkslndustriarb.- .. 318 23,398

Måleriarb.- 74 3,802

Skrädderiarb.- 100 6,636

Sko- o. läderindustriarb.- 53 8,278

Tobaksindustriarb.- 10 2.992

Livsmedelsarb.- 95 9,372

Bryggeriind.-arb.- 51 4,083

Grov- o. fabriksarb,- .. 302 30,627

Tunnbinderiarb.- 21 382

Gjutare- 146 4,692

De förenade förbunden .

.

94 5,844

Murare- 85 3,999
Stenindustriarb.- 86 3,118
Gruvinduatrlarb.- 42 3,577

Sadelmak.- o. tapetser.- 30 899
Bokbindare- 27 2,700
Väg- o. vattenb.-arb.- .. 51 1,907

Kommunalarb.- 150 15,501

Transportarb.- 116 11,594

Eakelugnsmakare- 21 549
Handelsarb.- 93 6,209
Hatt- o. pälsvaruindustri-

arb.- 19 1,100
Litografiska 14 707
Frisörbiträdes- 15 327
Metallindustriarb.- 244 54,838
Försäkringsfunktionärernas 8 219
Eldareunionen 19 2,601
Typograf- 94 6.663
Skogs- o. flottningsarb.- 162 6.365
Papperslnd.-arb,- 128 17,979
Järnvägsmanna- 257 86.702

8.207 292.917

Al
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Till landsorganisationen icke

anslutna förbund torde vid års-

skiftet 1922—1923 tillsammans
ha ägt c:a 80,000 medlemmar,
fördelade på ett 1,000-tal F. Mest
betydande voro : textilarbetar-

(15,736 medl.), lantarbetar-

(5,760), lokomotivmanna- (5,115),

elektriska (4,200), postmanna-
(3,899), försvarsverkens civila

personal- (3,452) och hotell-

och restaurangpersonalförbunden

(2,256). — Vid 1920 års utgång
utgjorde samtliga förbunds och
landsorganisationens kapitalbe-

hållning 15,592,482 kr., varav
landsorganisationens kapitalbe-

hållning vid samma tid utgjorde

2,326,841 kr., de till landsorgani-

sationen anslutna förbundens

sammanlagda kapitalbehållning

10,530,270 kr. och de till lands-

organisationen icke anslutna för-

bunden 2,735,371 kr.— Alla dessa

förbund representera den s. k.

reformistiska riktningen.

I skarp motsättning till denna
står syndikalismen (se

d. o.) , företrädd av Sveriges
arbetares centralorga-
nisation (S. A. C), bildad

1910. Medan man inom den s. k.

reformistiska fackföreningsrörel-

sen lagt tyngdpunkten i för-

bunden, d. v. 8. centraliserat

ledningen av verksamheten, har
man inom den syndikalistiska rö-

relsen bemödat sig om att åstad-

komma ett decentraliserat sy-

stem med tyngdpunkten lagd

inom de lokala sammanslutning-
arna direkt hos medlemmarna.
Organisationstekniskt skiljer sig

den syndikalistiska rörelsen från

den reformistiska på så sätt, att

de lokala sammanslutningarna
icke avgränsats yrkes- 1. in-

dustrivis utan utsträckts till att

omfatta alla på orten bosatta

medlemmar utan hänsyn tiU yrke

1. sysselsättning. Dessa samman-
slutningar benämnas lokala
samorganisationer (L. S.)

och anslutas direkt till central-

organisationen. Den senare är

uppdelad i s. k. industride-
partement, vilka närmast
motsvara de reformistiska in-

1

dustriförbunden, ehuru de icke

äro utrustade med samma befo-

genheter. I fråga om taktiken gör
den syndikalistiska riktningen
anspråk på att vara radikalare
än den reformistiska. Den har
bl, a. accepterat sabotagen (se d.

o.), "kampen på arbetsplatsen",

medan man inom den reformis-j

tiska rörelsen anser, att den re-f

gelrätta strejken är den mest än-j'

damålsenliga. S. A. C. ägde 31 dec.f

1922 30,832 medlemmar, förde-I;

lade på 471 lokala samorganisa-f

tioner. Den är ansluten till deni'

syndikalistiska internationalen i-

Berlin, Internationella
arbetarassociationen (öe

International). — I vårt

land ha de s. k. reformistiska F.

alltid upprätthållit intima för-

bindelser med det socialdemokra-

tiska partiet. De lade grunden

till detta parti, och i ett stort

antal fall äro de fortfarande an-

slutna till detsamma genom par

tiets lokalavdelningar, arbe-
tarkommunerna. De syndi

kalistiska organisationerna för

döma detta samarbete, vilket mar

även på kommunistiskt håll för

söker motverka genom att förm^

F. att ansluta sig till en a^

det kommunistiska partiet 191

bildad organisation, benämne

Fackliga propaganda
förbundet, som står i för:

bindelse med den röda fackf
föreningsinternationa
1 e n i Moskva (se Internatio
nal). Propagandaförbundet ägd

1 jan. 1922 5,450 medlemmar
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fördelade på 41 F. och 38 klub-

bar, 8. k. kommunistiska
celler. — Även inom de

intellektuella yrkena har F. mer
och mer vunnit utbredning. I vårt

land är detta särskilt fallet

beträffande journalist-, farma-

ceut-, musiker- och skådespelar-

yrkena samt vissa tjänstemanna-
kårer. I Tyskland ha två lands-

organisationer bildats av de in-

tellektuella yrkenas utövare, en
för statsanställda, Deutscher
Beamtenbund, och en för de
privatanställda, Allgemeiner
freier A n ge s t e 1 1 tenbund.
Mellan dessa båda landsorganisa-
tioner och Allgemeiner Deut-
scher Gewerkschaftsbund, ha or-

ganisatoriska förbindelser upp-
rättats, s. k. kartellfördrag. Lik-

nande organisationer finnas i

vissa andra länder. — I vissa

länder har fackföreningsverksam-

heten reglerats medelst särskilda

lagstiftningsåtgärder, varvid i

vissa fall organisationerna ut-

tryckligen tillerkänts rättskapa-
citet, d. v. s. förmåga att för-

värva rättigheter, ikläda sig skyl-

digheter samt kära och svara in-

för domstol. I vårt land saknas
dylik speciell lagstiftning. Såväl
F. som förbunden och landsorga-
nisationen anses emellertid fylla

de fordringar, som den allmänna
lagstiftningen uppställt på s. k.

juridiska personer, och medelst
domstolsprejudikat har fastsla-

gits, att sanunanslutningar av
ifrågavarande slag äga förmåga

i'
att kära och svara. De ha även

' ansetts vara i vissa avseenden

;
skattskyldiga. För övrigt ha de
juridiskt sett innefattats i be-

greppet ideella föreningar
(se d. o.). (Litteratur: Fackföre-
ningsrörelsen. Del I, Sverige. Del
II, Utlandet. Del III, Specialut-
redningar. Sthlm 1912. — Sigfrid

Hansson, Arbetarrörelsen i Sve-
rige. Sthlm 1922.)

Fackföreningsrörelsen, vecko-
tidskrift, startad 1921, organ för

Landsorganisationen i Sverige
under redaktion av Sigfrid Hans-
son.

Fackliga propagandaförbun-
det, se Fackföreningar.

Facklor, Astr. Se Solen.
Fackskola, undervisningsan-

stalt, som i motsats till de all-

männa skolorna meddelar utbild-

ning för ett speciellt fack 1. yrke,

t. ex. tekniska, handels-, lant-

bruks- och husmoderskolor, semi-
narier m. fl. Se Skolväsen.
Fackskolan för huslig ekono-

mi, se Huslig ekonomi.
Fackverk. Byggn. Byggnads-

konstruktion, bestående av ett

stelt system av raka, för drag-
ning 1. tryck utsatta stänger, vil-

kas ändar sammanförts till s. k.

knutpunkter, så att vanligen tre-

kantiga fack bildas. F. användes
allmänt vid utförande av bäran-
de konstruktioner, ss. takstolar,

fackverksbalkar (se Bro sp.

589) av olika slag, pelare och
kupolkonstruktioner. — Skogsv.
Se Skogsindelning.
Fa?on [faså'r)], fr., form,

snitt; sätt. — Sans fagon
[sai)], utan omständigheter, oge-

nerad.

Facsi'mile, se F a k s i m i 1 e.

Fa'cta, Luigi, f. 1860, ita-

liensk politiker, 1911—14 finans-

minister i Giolittis, 1919 justitie-

minister i Orlandos och 1920—21
finansminister i Giolittis mini-
stär. 1922 trädde han efter Bo-
nomi i spetsen för en försonings-

regering, stödd av de konstitutio-

nella partierna, men måste s. å.

vika för Mussolini. F. förde pre-

sidiet under Genuakonferensen
1922.

Factum, se Faktum.
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Porträtt av herre med fadermördare.
(Detalj av målning av Chr. Köbke.)

Fadd (fr. fade), smaklös, platt.

Fadder, se Dop.
Fadermördare, stärkkrage

med uppstående, spetsiga snibbar,

som vid mitten av 1800-t. till-

hörde mansdräkten.

Fader vår 1. Herrens bön
återfinnes på tvenne ställen i

N. T., Matt. 6: 9—13 och Luk.
11:2—4, i något olika form:
Luk. har det enkla tilltalsordet

Fader, utan bestämning, saknar
motsvarighet till 3:e och 7:e bö-

nerna hos Matt. och avviker nå-

got vid parallellerna till Matteus'
4:e och 5:e bön (vissa textvittnen

ha dessutom i st. f. 2:a bönen
följande ord: "din helige Ande
komme över oss och rene oss").

Formen hos Matt. är tydligen

mer liturgisk och erinrar genom
sin byggnad (i yngre textvittnen

krönt med avslutande lovpris-

ning: "ty riket" etc.) starkare än
Lukasversionen om vissa judiska
böner. Från dessa skiljer sig dock
F., även enligt Matt., genom
den ojämförliga kortheten och
koncentrationen och innehållets

upphöjdhet (bl. a. frånvaron av
varje direkt politiskt element).

Fadä's (fr. fadaise, av fade,

utan smak, fadd), strunt, dum-
het, misslyckad kvickhet.

Fae'ces (lat., eing. faex),
se Exkrementer.

Faenza [fa0'ntsa], stad i Emi-
lien, Italien. F. var under 1400

—

1500-t. berömt för sin tillverk-

ning av fajans, som fått sitt

namn av F.

Fa'eton, se H e 1 i o s.

Fafner (isl. Fdfnvr), Fafnes-
b a n e och Fafnes skatten,
se Volsungasagan.

Fäfnismål, en eddadikt med
inskjutna prosapartier, hörande
till Sigurdsångerna.

Faga'les, ordning, tillhörande

koripetalerna, omfattande träd

och buskar med enkla, enkönade
blommor i hängen. Frukten är

en nöt. Ordningen är gammal
(björk, bok och ek äro kända från

krittiden) och är representerad i

alla världsdelar. Hit höra Beiu-

la'ceae och CupuWferae. Jfr

Amentaceae.
Fagered, se Fagerred.
Fagerhult. 1. Socken i Kal-

mar 1., pastorat i Växjö stift.

2,550 inv. — 2. Socken i

Kristianst. 1., jämte Hishult i

Göteborgs stift pastorat i Lunds
stift. 1,410 inv.

Fagerlin, Ferdinand, f.

1825, d. 1907, målare. F. erhöU

sin utbildning dels i Diisseldorf,

där han senare blev bosatt, dels

Hemkomsten. Målning av Ferdinand

Fagerlin.
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Fagersta

i Paris (hos Th. Couture). I sina
älskligt uppfattade och minutiöst
studerade genretavlor med idyl-

liska motiv, särskilt ur fiskar-

livet, framträder han som en av
de mest förfinade representanter-
na för Diisseldorfskolan.

Fagerred, F a g e r e d, socken
i Hall. 1., jämte Källsjö och Ulla-
red pastorat i Göteborgs stift.

795 inv.

Fagersta. 1. Ett av Sveriges

j
största järnverk, i Västanfors

j

skn, Västmanl. 1., omfattar mas-

i
ugnar, stort martinverk, degel-

stålverk, elektriskt smältverk,
.valsverk, hammar- och manufak-
tursmedja, gjuteri och verkstä-
der. F. äges jämte Västanfors

I bruk av Fagersta bruks a. b.,

grundat 1873, och tillverkar bl. a.

valsat och smitt stål, snabbsvarv-
jstål, kalldraget stål, stållinor,

sågblad och stålrör. Bruket an-
lades 1611. — 2. Station vid
Stockholm— Västerås— Bergsla-
gens järnväg med större stations-

samhälle.

Fagervik. 1. Sulfit-, sulfit-

aprit- och pappfabrik i Timrå
skn, Västernorrl. 1.; äges av
Wifsta varfs a. b. På platsen fin-

aes även kolugnsanläggning med
trädestillationsverk, som äges
IV Fagerviks Träkols a. b., Fa-
»erviksverken, grundat 1910. —
2. Gods i v. Nyland, Finland, se-

lan början av 1700-t. i släkten
iisingers ägo. Redan 1646 anla-

bruk.

nedlades. • Slottet hör till de för-

nämsta i Finland; den på 1770-t.

uppförda huvudbyggnaden har en
vacker och väl bevarad inredning
av J. L. Desprezj stor parkan-
läggning.

Faggor, i riksspråket blott i

uttryck som "ha i faggorna"
(t. ex. en sjukdom), d. v. s. känna
förebud av. I Spegels ordbok
(1712) är F. uttytt med "rimsor
af kläderna". I dialekter betyder
F. värjo, gömmor.

Fa'ggot, Jakob, f. 1699, d.

1777, nationalekonom, överdirek-

tör i Lantmäterikontoret 1747,
ledde omfattande lantmäteriarbe-
ten i Finland samt uppgjorde för-

slaget till och påbörjade genom-
förandet av storskiftet (se d. o.).

Fagervik (Finland). Biblioteket.
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Jakob Faggot. Samtida målning.

Fagocy't (av grek. fagei'n,

äta, och hy'tos, hålrum), cell med
förmåga att [på samma sätt som
amöbor (se Rhizopoda)] i

sig upptaga främmande småpar-
tiklar; de vita blodkropparna äro

fagocyter. Se Blod sp. 92. —
Fagocyt o' s, F:s verksamhet.
Studerades särskilt av Metjnikov.

Fagopy'rum, se B o v e t e.

Fago'tt (ital. fago'tto, eg.

bunt), träblåsinstrument, som
uppstått genom dubbelvikning
(därav namnet) av den långa
bombarden. F. anblåses med
ett dubbeltungat S-formigt krökt
rör. Tonomfånget är vanligen
kontra b till ettstrukna b. Tonen
är i lägre registret mörk och all-

varlig, i högre registret mild och
mjuk. — Fagotti'st, fagott-

blåsare.

Fa'grskinna, isl., "den ljusa

skinnboken", en isländsk perga-

mentscodex, förstörd vid Köpen-
hamns brand 1728, tryckt efter

avskrifter 1847. Verket, som är

författat av en islänning omkr.
1240, utgöres av en framställning

av de norska konungarnas histo-

ria från Halvdan Svarte till 1177,
Nöregs konimga tal. Jfr M o r -

kinskinna.
Faguet [fagä'], Émile, f.

1847, d. 1916, fransk litteratur-

historiker och kritiker, prof. i

Paris 1890, led. av Fr. akad.

1901, gav i en serie arbeten, be-

handlande fransk litteratur un-

der fyra sekel {Diw-septiéme
siécte, 1885, Dix-neuviéme siécle,

1887, Dix-huitiéme siécle, 1890,

Seiziéme siécle, 1894) en fint

analyserande framställning av

de ledande författarna samt rik-

tade i Le culte de Vincompétence
(1910; Inkompetenskulten, 1916)
en skarp kritik mot den moderna
demokratin.

Fa'gus, se B o k.

Fahlbeck, Pontus, f. 1850

d. 1923, prof. i Lund i historis

och statskunskap 1889—1902, ;

statskunskap och statistik 190S

—15, led. av F. K. 1903—11. F
ingrep 1887 i tullstriden med et

uppmärksammat inlägg mot fri

handel, Den ekonomiska veten

skapen och näringsskyddet, ocl

införde i Sverige den modern;
statistiska forskningen me(

Stånd och klasser (1892) ocl

Sveriges adel I—II (1898—1902)
Redigerade från 1900 den mei

hans medverkan grundade Stats

vetenskaplig tidskrift samt grur

dade 1918 den till Lunds univer

sitet knutna Fahlbecksk
stiftelsen med uppgift at

utgiva nämnda tidskrift och g(

nom understöd m. m. befrämj

den svenska statsvetenskaplig

forskningen. F. donerade även ti:

Åbo akademi och till ett svensk

forskarhem i Konstantinope

Med tiden alltmer intresserad a

europeisk politik förordade I

(bl. a. i Svensk och nordisk utr

kespoUtik, 1912) ett .pange

manskt försvarsförbund.
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Fahlcrantz. 1. Karl Johan
F., f. 1774 d. 1861, målare. F.

är det romantiska landskaps-

måleriets förnämsta representant

i värt land. Under sin imgdom
tog han starkt intryck av Elias

Martins stämningskonst samt av

L. Belangers pittoreska landskap.

Han hai" efterlämnat dels stora

komponerade landskap i Claude
Lorrains stil, dels svenska utsik-

ter. Hans uppfattning av det nor-

diska landskapet är starkt lyrisk,

och han återger det med förkär-

lek i diffus dager. Han blev

1818 prof. vid Konstakademin
och spelade stor roll för samtida
svensk landskapskonst. — 2.

Kristian Erik F., f. 1790,

d. 1866, den föregrs broder, teo-

log, författare, prof. i Uppsala
1829, biskop i Västerås 1849, led.

av Sv. akad. 1842. Utan att till-

höra den egentliga fosforistkret-

sen tillägnade sig F. undei; sin

studietid i Uppsala den roman-
tiska världsåskådningen. Som
skald framträdde han med det

kvicka satiriska eposet Noachs
ark, varav "första våningen" ut-

kom 1825; f. å. utkom denna av-

delning "omdiktad" jämte en

"andra våning". F:s andra stora

epos, Ansgarius (1836), har en
strängt ortodox prägel. F. var be-

römd för sin slagfärdighet och
bitande kvickhet. — 3. Chris-
tian Alfred F., f. 1835, d.

1911, klassisk filolog, lektor i

Uppsala 1866— 1903, framstående

, latinsk skald, som bl. a. utförde

översättningar till latin av mo-
dern poesi, delvis samlade i

Ca'rmina laWna (1907). — 4.

Carl Johan F., f. 1849, d.

1915, bokförläggare, grundlägga-
re av den ännu existerande fir-

man Fahlcrantz & C: o,

jSthlm. F. utgav under pseud.

Erland Waller romanen

Borgruin. Målning av K. J. Fahlcrantz.

Kyrkoherden i östervik (1906).
— 5. Axel F., f. 1851, son till

F. 2, landskapsmålare, har sär-

skilt målat stora, romantiskt
uppfattade skymningslandskap.

Fahlman, Erik, se D a h 1 -

bäck.
Fahlström, Johan, f. 1867,

norsk skådespelare och teater-

ledare, har framträtt som en
mångsidig scenisk kraft, dels vid

Christiania Theater och Natio-

nalteatret, dels vid egna teatrar.

Centralteatret, Fahlströms Teater
och Folketeatret i Kristiania,

vilka han lett tillsammans med sin

hustru, skådespelerskan A 1m a F.,

f. Bosse, f . 1863, som visat sig

vara en framstående instruktris.

Fahnehjelm. 1. Per Georg
F., f. 1735, d. 1816, krigskommis-
sarie under ryska kriget 1788

—

90, uppfann ett slags sedlar (kal-

lade "Fahnehjelmare") för upp-
köp på oviss kredit till härens
behov. — 2. Anton Ludvig
F., f. 1807, d. 1875, son till F. 1,

mekaniker, anlade 1853 den
första elektriska telegraflinjen i

Sverige. — 3. Bernhard
O 1 1 o F., f. 1846, d. 1911, son till

F. 2, ingenjör, en av den svenska
cementindustrins banbrytare,

uppfinnare av en sorts gasglöd-

ljus, det 8. k. Fahneh jelm-
ska ljuset.
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Fa'hrenheit [-hajt], Gabriel
Daniel, f. 1686, d. 1736, tysk
fysiker. Se Termometer.

Faia'ker, ett sagofolk, som
i Odyssén skildras som rikt och
lyckligt i forntida enkelhet. De
gamla grekernas tro, att F:s ö

Skeria skulle vara Korkyra,
nuv. Korfu, där man trott sig

finna flera minnesmärken av F.,

saknar all grund.

Faiblesse [fäblä'ss], fr., svag-

het.

Faidherbe [fädä'rb] 1. Fayd-
h e r b e, L u c a s, f. 1617, d. 1694,

flamländsk bildhuggare och arki-

tekt. F. stod Kubens nära och
sökte i skulptur omsätta dennes
stil. Sina bästa resultat nådde
han i småsaker av elfenben, ofta

reliefer, fyllda av backantisk yra.

Han byggde även flera kyrkor
(bl. a. tillskrives honom Begin-

kyrkan i Bryssel, se ill. till

Flamländsk konst.

Faidherbe [fädä'rb], Louis
Leon César, f. 1818, d. 1889,

fransk general, 1852—65 guvernör

i Senegal. Under fransk-tyska

kriget blev F. efter Sedanslaget
utnämnd till chef för nordarmén
och sökte upprepade gånger genom
djärva framstötar hindra tyskar-

nas inringning av Paris men blev

19 jan. 1871 i grund slagen vid

S : t Quentin av v. Göben.

Fafdon från Elis, 300-t.

f. Kr., grekisk filosof, en av So-

krates' lärjungar, grundare av
eliska skolan (se Eretria).
Efter F. har uppkallats den av
Platons dialoger, i vilken Sokra-

tes' lära om själens odödlighet

framställes.

Fai'dra (lat. Phae'dra), i grek.

myt.^Teseus' gemål. F. upptändes
av en häftig kärlek till sin styv-

son Hippo'lytos (se d. o.), men
då hon med avsky tillbakavisades

av honom, tog hon sitt liv, sedan

hon anklagat Hippolytos för att

ha eftersträvat henne. Euripides
har skildrat Faidrasagan i trage-

din Hippolytos ; bland nyare bear-

betningar märkes Racines Phédre.

Fair [fä'e], eng., ljus, ren,

ärlig; användes särskilt i uttryc-

ket fair play [plej], rent spel.

Fairbaim [fä'öbäan], sir Wil-
liam, f. 1789, d. 1874, skotsk
ingenjör, utförde betydelsefulla

undersökningar av järnets håll-

fasthetsegenskaper och gjorde be-

räkningarna till Britanniabron
(se Bro sp. 594).

Fairbanks [fä'8bonks], Doug-
las, f. 1883, nordamerikansk
filmskådespelare, har framträtt i

en mängd äventyrsfilmer.

Fairfax [fä'8fseks], Thomas,
baron F. of C a m e r o n, f. 1612,

d. 1671, engelsk general. Var son

till den revolutionära parla-

mentshärens överbefälhavare,

Ferdinando F., f. 1584, d.

1648, kämpade under honom vid

Marston Moor 1644, blev hans

efterträdare i befälet 1645 och

vann segern vid Naseby s. å.

Efter att förgäves ha motarbetat
det överhandtagande soldatväl-

det, Karl I:s avrättning och tå-

get till Skottland tog han avsked

1650. 1659 var han en av restau-

rationens befrämjare.

Faiseur [fäfiö'r], fr. (av faire,

göra), tillverkare; konstnär 1.

författare, vars verk visar tek-

nisk skicklighet men saknar

högre konstnärligt värde.

Fafstos, palatsruin på mell.

KJreta, nära s. kusten. F., som är

öns näst största och bäst beva-

rade fursteresidens, tillhör i hu-

vudsak den mellanminoiska tiden ,

men har senare förstörts och

återuppförts i torftigare skick

(se Egeisk kultur). Utgräv-

ningarna ha utförts av italienska

arkeologer (Halbherr, Pernier).
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Kuinerna av palatset i Faistos.

Fait accompli [fätakågpli'],

fr., fullbordad handling, faktum.

Faja'ns (av Faenza, se nedan
sp. 1373), bränd lera överdragen

:
med glasyr. Leran kan vara av
olika beskaffenhet; glasyren be-

! står till huvudsaklig del av
kiselsyra (kvartssand), tillsatt

med något flussmedel. F. ' har
t sedan forntiden använts dels som
' vägg- och golvbeklädnad, dels för
' prydnadskärl ooh husgeråd av
olika slag. Den äldsta F. tillver-

ikades i Egypten, där den före-

; kommer åtminstone 3500 år f . Kr.
I Glasyren gjordes här mera lätt-

smält med alkalier och färgades

medelst metalloxider i granna blå

och gröna färger. Sin första

'Stora blomstringstid upplevde
fajanskonsten i Persien och

Mesopotamien tack vare upp-
finnandet av blyglasyren.
Snart nog uppfanns även t e n n -

I? 1 a s y r e n, som i motsats
|:ill de förutnämnda glasyrerna
Ir ogenomskinlig och alltså full-

jitändigt döljer lerans ojämn-
heter. De färdigmodellerade ler-

{

öremålen doppas i den smälta
(lasyren, eller också påhälles

enna, varefter föremålen brän-

as i ugnar. I fråga om dekore-

ring finnas tre tillvägagångssätt.

Dels kunna olikfärgade glasyrer

påläggas och hållas isär genom
små konturväggar, dels kunna
föremålen målas under den ge-

nomskinliga glasyren, dels kan
målningen ske ovanpå den tjocka,

vita, ogenomskinliga tennglasy-

ren. I sistnämnda fall fordras en
efterbränning i muflelugn (se

M u f f e 1) . Dessa metoder, som
utbildades i Orienten under forn-

tiden, ha sedan i huvudsak an-

vänts vid all fajanstillverkning.
— De märkligaste proven på per-

sisk F. under forntiden äro vägg-
friserna från palatset i Susa (se

ill. till Bildhuggarkonst
sp. 1498) omkr. 500 f. Kr. Under
medeltiden användes samman-

i". v. Persiska väggflisor. Daterade
1267. — T. h. Lystrerad kruka. Rhages.

1200-t.
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S. k. Alhambravas. Malaga. 1300-t.

(Nat. mus.)

ställningar av etjärn- och kors-

formade väggflisor, vanligen med
ornamentala skrivtecken, blom-
mor, figurer etc. Då uppfanns
också lystertekniken, d. v, s.

målning med metalliskt skim-
rande färger ovanpå glasyren. I

motsats till flisorna gjordes

kärlen vanligen av halvfajans,
d. v. s. lergods med genomskin-
liga glasyrer. Dessa kärl med sin

enkla form och sina diskreta fär-

ger höra till krukmakarkonstens

vackraste alster. De ha kommit
i dagen vid grävningar i kalifen

Harun ar-Rasjids palats i Sa-
marra, i de gamla städerna Bag-
dad, ÉEikka, Rhages och Sultana-
bad. — Även i Ki/na bedreva från

omkr. Kristi födelse en rik fa-

janstillVerkning, som ledde till

upptäckten av det äkta porslinet

(se Porslin). — Den turkiska
F. blconstrar under 14—1600-t.

Den är vanligen dekorerad med
blomstermönster, t. ex. nejlikor,

vilka trots sträng, symmetrisk
stilisering icke sakna en viss na-

turalistisk friskhet. — Grenom
morerna fördes fajanskonsten till

Europa och åstadkom i Spanien
storartade resultat under 13- och

1400-t. Dessa s. k. spansk-mo-
riska F. äro i allm. lystrerade,

ofta i en blänkande kopparröd
färg. Berömda äro de s. k. Al-

hambravaserna, stora, äggforma-

de krukor, dekorerade med stili-

serade skrivtecken och arabesker

En av dessa vaser, trol. tillverkad

i Malaga, finns i Nat. mus. —
Från Spanien spred sig F. til

Italien, där den efter Majorcf

benämndes majolika. Eedai

under 1300-t. tillverkades eme!

lertid F. av röd lera med över

drag av vit piplera, å vilken de

koreringen ristades {sgraffito) ]

målades, varefter kärlen täckte

T. v. Skål. ITrbino (av Orazio Fontanal). Omkr. 1550.

kruka. Florens. 1126—50.

T. b. BlådekoreritetiM

i
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med blyglasyr. Sådana kärl av
enkel form ha påträffats särskilt

i Orvieto. Under 1400-t. blevo fär-

gerna alltmera rika och omväx-
lande, varjämte renässansformer
började uppträda i dekoreringen.

Faenza, efter vilken 8tad namnet
F. uppkom, samt Florens och
Siena ägde nu de märkligaste fa-

brikerna. 1500-t. blev majolikans
blomstringstid. Dekoreringen blev

nu huvudsaken. Vanligen återgå-

V03 berömda målningar, särskilt

Rafaels. Färgen är övervägande
gul och blå, och i ornamentiken
förhärska grotteskerna. Den för-

nämsta fabriken var Urbino,
bland övriga märkas Castel Du-
rante, Caffagiolo, Deruta, m. fl.

I norra Italien blev med tiden

Savona ledande. — I FranJcriJce

verkade under 1500-t. en mängd
italienska konsthantverkare, och
genom dem infördes även F., i

början blott bleka efterbildningar

av majolikan, tillverkade i Rduen
och Nevers. Först genom Palissy

kom Frankrike att göra en själv-

ständig insats. Han använde en
netod att gjuta glasyr över na-

Fat i Palissys stil. Frankrike. Omkr.
1560.

turföremål, frukter, växter, or-

mar o. d. Under 1600-t. fick F.

i Frankrike en mera nationell

karaktär. I Nevers t. ex. använ-
des gärna en helt blå glasyr med
kraftiga vita fläckar, s. k. hleu

tigré 1. persan. — Hollomd gjorde
under 1600-t. en mycket betydan-
de insats på fajanstillverkningens

område. Den ledande orten blev

Delft. Såväl former som dekora-

tionsmotiv hämtades tiU stor del

från det kinesiska porslinet. Van-
ligast blev dekorering med blå

koboltfärg i vit glasyr. Dekora-

tivt anordnade, stiliserade blom-

r. v. Polykrom lockkruka. Delft. 1600-t. — Blå- och manganmålad kanna,
rankfurt. Omkr. 1700. — Urna, dekorerad i svart, grått och guld. Marieberg.

1773. (Nat. mus.)
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Blåmälat fat. Köpenhamn. Omkr. 1740.

(Nord. Mus.)

mor förhärska vid sidan av de
kinesiska motiven. — I Tysk-
land gjordes F., som ofta äro rätt

svåra att skilja från de holländ-

ska. I allm. nådde de dock ej upp
till dessa i fråga om glasyrens
kvalitet eller färgernas konstnär-
liga utnyttjande, men lyckades
dock uttränga de mängder av
stengods (se d. o.), som under
1500-t. i form av krus och kan-
nor översvämmat Tyskland. I

Frankfurt am Main, Hanau,
Niirnberg, Hamburg o. s. v. ar-

betade under 1600-t. goda fajans-

fabriker. — Avläggare av denna
tysk-holländska fajanaindustri

voro de fabriker, som i början av
1700-t. grundades i 'Norden. Den
första bildades 1722 i Köpen-
hamn av tysken Johann Wolff,

som 1729 även grundade Rör-
strandsfabriken i Sthlm (se

Rörstrand). Båda dessa fa-

briker tillverkade under sina

första årtionden så gott som
uteslutande blåmålade F. med en

dekorering, som dels var rent orna-

mental, dels bestod av figur- ooh

landskapsscener. — Fram emot
mitten av 1700-t., i och med
rokokons genombrott, blev emel-

lertid Frwnkrike även i fajans-

konsten det ledande landet. God-
set och glasyren nå teknisk full-

ändning, formerna bli smäckra
och eleganta. Den urgamla muf-
felbränningsmetoden upptäcktes

på nytt och utnyttjas så, att fär-

gerna kunna framställas kraftiga
och lysande utan att förlora sin

glans i bränningen. Den plastiska

dekoreringen får allt större bety-

delse. I spetsen går den av
familjen Hannong drivna fabri-

ken i Strassburg. — Denna
nya fajanskonst spred sig has-

tigt över Europa. I Sverige

grundades 1758 av en av tidens

märkligaste keramiker, Johanr
Ehrenreich, Mariebergsfabriken
vilken drevs helt efter franske

mönster (se Marieberg)
Även den äldre Rörstrandsfabri
ken tvingades genom konkurren
sen att helt omlägga sin verksam
het och följa de nya idealen. —
Mot slutet av 1700-t. förflacka

des fajanskonsten hastigt. Kon
kurrensen från porslinets sidi

tvingade fajansfabrikerna at
övergå till en billig massproduk
tion med sämre gods (flintpors

lin etc.) och maskinmässig deko
rering genom tryckning. I Eng
land nåddes dock även under des

sa förhållanden jämförelsevis ge

da resultat, men i stort sett ha
F. omkr. 1800 spelat ut sin rol

På senaste tid ha dock förso

Soppskäl, dekorerad i muffelf&rger,

J. A. Hannong. Strassburg. 1760—704
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gjorts till en konstnärlig förnyel-

se av F.

Fa'jans, K a s i m i r, f. 1887 i

Warszawa, tysk fysiker och ke-

mist, prof. i fysikalisk kemi i

Miinchen 1917, har bl. a. utfört

betydelsefulla undersökningar av
radioaktiva ämnen och isotopa
element.

Fajjum, F a j u m, F a y u m.
1. Oas i Libyska öknen v. om
Nilen, Egypten. F. omfattar trak-

ten v. om sjön Birket al-Kurun
och står genom en smal dal-

gång i förbindelse med Nildalen.

Oasen är sedan antiken känd för

sin stora fruktbarhet. Särskilt

odlas frukt samt rosor för till-

verkning av rosenolja. Även före-

kommer vävnadsindustri. I F.

funnos under forntiden flera stä-

der. I ruinerna har man bl. a.

funnit en mängd papyros från
olika perioder samt mumier med
över den dödes ansikte infällda,

' på trä målade porträtt från ' den
* romerska kejsartiden. — 2. Pro-

;
vins i Egypten, huvudsakligen
omfattande oasen F. 510,000 inv.

— 3. Huvudstad i provinsen och
oasen F., medelst järnväg förbun-
len med Nildalen. 44,000 inv.

Faki'r (arab., fattig), dervisj;

vanlig benämning på indiska
asketer och självplågare, som bli-

vit ryktbara genom föregiven
-kicklighet i hypnotism och auto-

suggestion. De utgöra troligen
ingen orden men leva oftast sam-
man i större antal. Se Yoga.
Faksi'mile, facsimile (lat.

^ac si'mile, gör lika), exakt kopia
IV en teckning, handskrift o. d.

Fa'kta, se Faktum.
Faktio'n (fr. faction), anhang,

mrti (vanl. upproriskt). —
^ a k t i ö' s, orostiftande.

I Fa'ktor (lat. fa'ctor, en som
stadkommer något), (betydelse-
ull) medverkande omständighet;

Mumieporträtt frän Fajjum.

( avdelnings ) föreståndare vid

tryckeri, fabrik, faktori m. m.,

arbetsledare (särskilt vid de
norrländska sågverken). — Ma-
tern. Tal 1. uttryck, som multipli-

ceras med varandra, kallas F.

Med (hela) F. till ett givet helt

tal förstås de hela tal, som vid

division gå jämnt upp i det giv-

na. Talets primfaktorer
äro de primtal, genom vilkas

multiplikation det kan bildas,

t. ex. 18 = 2.3.3. — Biol. Se
Ärftlighetslära.

Faktori' (eng. factory), neder-

lagsplats (särskilt i avlägset

land), koloni av handelsfilialer i

främmande land; större fabriks-

komplex 1. verkstad, särsk. för

gevärstillverkning, gevärsfaktori.
— F a k t o r i' h j ä 1 p, se Man-
talsränta.
Fakto'tum (lat. fac to'tum,

gör allt), en som utför, ombestyr
allt; hjälpreda.

Fa'ktum, plur. f a' k t a (lat.

fa'ctum, av fa'cere, göra), verk-

lighet, verklig tilldragelse, av-

gjord sak. — F a' k t i 8 k, verk-

lig, befintlig.

Faktu'r (fr. facture, av lat.

fa'cere, göra), behandlingssättet,

tekniken i ett konstverk.

Faktu'ra (ital. fattura), räk-

ning över försålda varor. —
,4. — Le I. III.
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Fakturabok, en för kopie-

ring av in- 1. utgående F. avsedd
bok. — Faktur e' ra, beräkna
(ett visst pris för något) i F.,

uppsätta F.

Fakultativ (av lat. facu'ltas,

förmåga), valfri, överlämnad åt

ens eget gottfinnande. Jfr Obli-
gat och Obligatorisk. —
Fakultativ folkomröst-
ning, se Folkomröstning.

Fakulte't (fr. faculté, av lat.

facu'ltas), själsförmögenhet, för-

måga. — Matem. Produkten av
talen 1, 2, 3 etc. t. o. m. n kallas

fakultet n. Tecknas \n \. n\ —
Undervisn. Grupp av besläktade
vetenskaper vid universitet. I

Sverige äro F. fyra: teologiska,

juridiska, medicinska och filoso-

fiska. Den sistnämnda är uppde-
lad i två sektioner, den huma-
nistiska och den matematisk-
naturvetenskapliga. I andra län-

der utgöra dessa sektioner oftast

särskilda F. Jfr D e k a n.

Falan, se Falbygden.
Fala'ng (grek. fa'l(mx), strids-

gruppering av fotfolk, urspr. an-

vänd av grekerna i trojanska kri-

get, sedermera utbildad till Alex-

ander den stores berömda s. k.

makedoniska F., som vanligen
var 16 man djup med en front

av högst omkr. 1,000 man. Det
främsta vapnet var omkr. 5 m.
långa lansar, varav de 5 första

ledens räckte framför fronten, de
övrigas stödde de främsta leden.

F. hade en stor stötkraft men
ringa rörlighet.

Fala'ngen, en 1922 bildad sam-
manslutning av ett antal yngre
svenska konstnärer, tillhörande

moderna riktningar (Leander

Engström, Griinewald, Jolin, v.

Dardel, Simonsson, Sköld m. fl.),

vilka redan tidigare utställt till-

sammans.

Fala'nger, se Extremite-
ter.

Falangstä'r (fr. phalanstére)

,

se F o ur i e r.

Fa'laris (lat. Plia'la/ris), ty-

rann i Akragas på Sicilien på
500-t. f. Kr. Hans namn har fästa

vid en samling brev, som senare
uppvisats vara från betydligt se-

nare tid. Se B e n 1 1 e y.

Falb, Rudolf, f. 1838, d.

1903, österrikisk väderleksprofet,

som på 1890-t. utgav årliga ka-

lendrar över årets "kritiska da-

gar", då enligt F:s beräkningar
av solens och månens inflytande

på jordens inre och på atmosfä-

ren oväder och jordbävningar
vore att vänta. F : s profetior, som
senare visats sakna värde, hade

även i Sverige många "troende".

Fa'lband (av fty. fahl, grå),

se Malm.
Falbe-Hansen, Ida, f. 1849,

d. 1922, dansk litteraturhistori-

ker, språkforskare och pedagog,

har särskilt verkat för känne-

domen om svensk litteratur i

Danmark.

Falbygden, F a 1 a n, bördigt

jordbruksområde i s. delen av

Skaraborgs län, Västergötland.

På F. ligger staden Falköping.
— På F. finnas talrika fasta

fornlämningar, särskilt stenål-

dersgravar (gånggrifter och häll-

kistor). Även lösa fynd och flera

ortsnamn (t. ex. Friggeråker)

peka på en uråldrig bebyggelse.

Falck, August, f. 1882, skå-

despelare, teaterledare. F. hade

190,5—07 eget landsortssällskap

och var 1907—11 ledare för den

första Intima teatern (se d. c),

där han liksom sin hustru,

Manda B j ö r 1 i n g - F., f

.

L i n d r o t h, f . 1876, innehade en

rad huvudroller i Strindbergs-

pjäser. Senare ha de tillsanmians

företagit uppläsningsturnéer.
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Falck, Jeremias, f. omkr.

1610, d. 1677, tysk kopparstic-

kare. F. verkade 1650—54 vid

drottning Kristinas hov, där han
utförde porträtt av dåtidens

svenska stormän, huvudsakligen
efter målningar av D. Beck.

Falconet [falkonä'], Étienne
Maurice, f. 1716, d. 1791,

fransk bildhuggare. F:s märkli-

gaste verk är den ryttarstaty

över Peter den store, som han på
uppdrag av Katarina II utförde

i Petrograd (se ill. till d. o.).

Den präglas av monumental kraft

och är mycket djärvt uppbyggd,
då den stegrande hästen stöder

! endast på bakbenen. F. hade även
;stor betydelse för konstindustrin.

[En tid var han ledare för Sévres-

! fabriken och modellerade en

mängd av dess biskvi- och pors-

linsgrupper. Hans smärre arbeten

utmärkas av en mjuk och graciös

stil.

Fåle Bure (Fåle B ur c),

•två av 1600-t:s historiker om-
'talade medeltida krigare, vilkas

'historiska existens är alldeles

obestyrkt. — F. d. ä. skulle efter

Kvik den heliges mord i spetsen

or norrlänningarna ha tågat till

iJppland och besegrat mördaren.
— F. d. y. berättas ha räddat
conung Knut Erikssons unge son
i^rik (X) från att falla i sverker-

jika partiets händer i nederlaget

inå Älgarås (1205) och sedermera
inderstött honom i kampen för

rönen.

Fale'rnvin, se Vin.

Fa'leron, se Aten sp. 804.

i

Fa'lerts (ty. Fahlerz, gra
iialm), namn på en grupp gråa,

tetraedrar kristalliserande

lahnmineral, sammansatta av
iilfarseniter och sulfantimoniter
v företrädesvis koppar, silver,

irn och kvicksilver. F. bildar

flerstädes brytbar malm, dock ej

i Sverige.

Falguiére [ falgj ä'r ] , A 1 e x -

andre, f. 1831, d. 1900, fransk
bildhuggare. F., som var en på
sin tid mycket uppskattad konst-

när, ägde en elegant, målerisk
stil men utan starkare plastiska

värden. Hans flesta arbeten äro

nakna kvinnostatyer; högst nåd-
de han dock i några karaktärs-

fyllda porträttskulpturer, t. ex.

Corneille i Théåtre frangais.

Falie'ri (F ali e' r o), Maria,
greve de Val de Marino, f.

1278, d. 1355, blev 1354 doge i

Venedig. F. sökte genom en sam-
mansvärjning omstörta Venedigs
republikanska författning, men
blev röjd och avrättades. Episo-

den har dramatiskt behandlats av
Byron i Marino Falieri.

Falk, se Falksläktet.
Falk. 1. H e r m a n A d o 1 f F.,

f. 1785, d. 1865, hovjägmästare
1823, berömd björnjägare. — 2.

August Wilhelm F., f.

1861, skolman, överdirektör och

chef för skolöverstyrelsens läro-

verksavdelning sedan 1919. F. var
1904—09 rektor vid Göteborgs
realläroverk, 1909—13 läroverks-

råd och 1913— 19 chef för läro-

verksöverstyrelsen. — 3. J o h n
F., f. 1873, landshövding i Kalm.
1. 1917, konservativ led. av A. K.
1921, led. av överstyrelsen för

svenska Röda korset 1922. F.,

som tidigare tjänstgjort i läns-

styrelsen i Västerb. 1., har varit

sakkunnig i flera utredningar.

Falk. 1. Adalbert F., f.

1827, d. 1900, preussisk ämbets-

man och politiker, var som kul-

tusminister 1872—76 Bismarcka
närmaste man i kyrkopolitiken

(se Ku It ur kamp). — 2.

Hjalmar F., f . 1859, norsk

språkman, prof. i germansk filo-

logi i Kristiania 1897. F., som är
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lärjunge till !S. Bugge, har loiiat-

tat flera arbeten i forngermansk
och fornnordisk språk- och kul-

turhistoria, dessutom tillsammans
med A. Torp läroböcker rörande
dansk-norskans ljudhistoria och
syntax samt Etymologish ordbog
över det norske og det danske
sprog.

Falkberget, Johan, f. 1879,

norsk författare. Urspr. gruv-

arbetare, har han i sina böcker

{Svarte fjelde, 1907, Urtidsnat,

1909, Lisheth paa Jarnfjeld,

1915, m. fl.) skildrat livet bland

dessa samt fjällbygdens natur

och människor.

Falke. 1. Jacob v. F., f. 1825,

d. 1897, tysk konst- och kultur-

historiker, direktör för konst-

och industrimuseet i Wien 1885

—

95, ägnade sina forskningar sär-

skilt åt konsthantverk och

kostymhistoria. — 2. Gustav F.,

f. 1853, d. 1916, den föregrs bror-

son, författare. F:s betydelse lig-

ger inom lyriken, där han när-

mast anslöt sig till Liliencron

och i en harmonisk form gav ut-

tryck åt en ideell livssyn och en

älskvärd humor. — 3. Otto v.

F., f. 1862, son till F. 1, konst-

historiker och museiman, sedan

1920 generaldirektör för de preus-

siska statsmuseerna i Berlin, J

framstående forskare på konst-J
hantverkets, särskilt keramikens

[|

och textilkonstens, område. '

Falkenberg. 1. Stad i HaU. 1.,

belägen vid Ätrans mynning. F.

har en nyanlagd stor hamn, har

egen kraftstation i Ätran och

äger laxfiske i älven. Fisket ut-

arrenderas till ett konsortium av

fiskare, sportfisket till andraJ
personer, vilka skola avlämna
viss del av fångsten till konsor-

tiet. Efter rökning enligt spe-

ciella metoder försäljes laxen

landet runt under namn av

"halmstadlax". F. beröres av

västkustbanan och står genom
F:s järnväg i förbindelse med
Borås—Alvesta järnväg. Jämte

Skrea bildar F. pastorat i Göte-

borgs stift. Kommunal mell an-

skola. Valskvarn. 5,175 inv. — F.

fanns redan under den tidigare

medeltiden, men denna äldsta stad

förstördes av norrmännen 1256,

50 år senare fanns en ny stad

nära den plats, där den gamla

legat, samt ett slott, som för-

stördes under Engelbrekts befriel-

sekrig. Ruiner av slottet finnas

ännu i behåll. F;s nuvarande

privilegier härstamma från 1558.

— 2. Kontrakt i Göteb. stift, om-

fattande pastoraten Morup, Fal-

kenberg och Skrea, Vinberg och

Stafsinge, Ljungby och Alvshög,

Sibbarp och Dagsås, Okome med

Köinge och Svartrå, Fagerred

med Källsjö och Ullared, Gun-

narp och Gällared.

v. Falkenberg, D i e t r i c h,

d. 1631, tysk överste, kom i

svensk tjänst 1615 och blev snart

Gustav II Adolfs förtrogne och

hans hovmarskalk. Hösten 1630
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sändes F. av konungen som kom-
mendant till den protestantiska

staden Magdeburg, vars försvar

han hjältemodigt ledde mot Tilly

s

katolska armé. F. stupade vid

Tillys stormning av staden. Den
! därvid uppkomna branden har
i utan grund förmodats vara an-

[
stiftad av F.

! Falkenberg, Melker, f.

I
1722, d. 1795, greve, politiker.

! Ehuru tillhörande hattpartiet

i invaldes han i den 1772 tillsatta

\ mössregeringen och utnämndes

I
till dess rikskansliråd. På denna
post kvarstod han till 1783 och

i som riksråd till 1789. Han till-

[ hörde dock icke Gustav III : s

\ trängre rådskrets. Mycket duglig
i i förvaltningsärenden.

^ Falkenbergs järnväg (F. J.),

i

en 102 km. lång, smalspårig

(0,891 m.) järnväg mellan Fal-

kenbergs station å västkustbanan
och Limmared å Borås—Alvesta
järnväg. Vid Ullared skares F.

i av Varberg—Ätrans järnväg, och
från Axelfors utgår mot n. en
normalspårig bibana till Hillared

å Borås—Alvesta järnväg. Sträc-
' kan närmast Falkenberg öppna-
des 1894, hela sträckan 1904.

Ägare Falkenbergs järnvägs a. b.

Falkenerare (av ty. falkenie-

rer), se Jakt.

v. Falkenhausen, L u d w i g,

f. 1844, frih., tysk generalöverste.

F. blev okt. 1914 arméchef i

Lothringen och sedermera på
fronten ö. om Ärras, varunder
jhan ledde avvärjandet av den
brittiska våroffensiven 1917. Maj
)3. å. till världskrigets slut gene-

ralguvernör i Belgien.

,
v. Falkenhayn, E r i c h, f

.

J1861,
d. 1922, tysk general, vid

världskrigets utbrott preussisk
krigsminister (sedan 1913). F.

isfterträdde efter slaget vid
Marne sept. 1914 Moltke ss. gene-

Erich v. Falkenhayn.

ralstabschef. F:s verksamhet har
skarpt kritiserats. Under 1915
års fälttåg mot Ryssland tillgrep

han ej erforderlig omfattning på
n. flygeln, vilket möjliggjorde en
reorganisation av de ryska armé-
erna under följande vinter. Sam-
arbetet med österrikisk-ungerska

armén brast vintern 1915—16

fullständigt. Då den febr. 1916
igångsatta offensiven mot Verdun
blivit en fullständig felräkning,

måste F. avgå aug. 1916. Han
fick SS. chef för 9:e armén i

det rumäniska fälttåget tillfälle

att visa sig ss. en skicklig trupp-
ledare och sändes f. å. till Tur-
kiet, varifrån han återkom febr.

1918. Han placerades då på öst-

fronten SS. chef för 10 :e armén.
F. skildrade sina insatser i krigs-

ledningen i Die oherste Heeres-
leitung 19U—16 (1919).

Falkfåglar, Falco'nidae, en
fam. Dagrovfåglar med
rätt kort, hakformig, ofta tandad
näbb, fjäderklätt huvud och hals,

medellånga, stundom fjäderklädda
tarser samt kraftiga klor. Före-

komma i alla länder. Till F. höra
bl. a. falk-, kungsörn-, kärrhök-
släktet, bivråk, fjällvråk, gam-
falkar, glada, harpya, havsörn,
hökar, lammgam, ormvråk.

Falkgamar, se Gamfalkar
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Falkirk [få'lk9k], stad i Stir-

ling, Skottland, vid Forth

—

Clydekanalen. I närheten stora

järnverk och kolgruvor. 33,000
inv. — Vid F. ha utkämpats två
slag, det första 1298, dä engels-

männen under Edvard I beseg-

rade de upproriska skottarna,

det andra 1746, då jakobiterna

under tronpretendenten Charles
Edward Stuart tillbakaslogo en
kunglig engelsk armé.

Falkland [få'kl8nd], Lucius
C a r y, viscount F., f . omkr.
1609, d. 1643, engelsk politiker,

var varmt religiöst intresserad,

sökte under de kyrkliga stridig-

heterna under Karl I intaga en

mellanställning mellan de hög-

och lågkyrkliga partierna men
misslyckades i sina försök att

medla mellan konungen och par-

lamentet.

Falklandsströmmen [få'k-

lands-] , se Atlantiska ocea-
nen sp. 819.

Falklandsöarna [få'kl8nds-],

ögrupp i s. Atlanten nära Syd-

Amerikas sydspets. F. bestå av
två större och en mängd mindre
öar. De större öarna äro kupe-

rade (högsta punkten är Mount
Adam på West-Falkland, 704 m.)

och skoglösa med starkt sönder-

skurna kuster. Klimatet är mari-

timt, stormigt och fuktigt. Hu-
vudnäring är boskapsskötsel samt
valfångst. Brittisk kronkoloni.

16,300 kvkm. 2,270 inv. — F.

upptäcktes av Davis 1592 och

kommo 1765 under England. —
Vid F. stod 8 dec. 1914 ett slag

mellan den tyska östasiatiska

kryssareskadern (jfrCoronel)
under amiral v. Spee och en brit-

tisk eskader under amiral Stur-

dee, varvid den tyska eskadern

gick under (utom den lätta krys>

såren Dresden, som undkom och

Pilgrimsfalk. Hanens längd c:a 40,

honans c:a 50 cm.

blev förstörd först 18 mars 1915
vid Juan Fernandez).

[

Falkone'tt (av lat. fa'lcOfl

falk), se Kanon.
Falksläktet, Fa'lco, ett släkte

Falkfåglar med en skarp

tand innanför spetsen av den ända
från roten krökta övernäbben och

motsvarande inskärning på un-

demäbben, borstklädda tyglar

och upptill fjäderklädda tarser.

Honan är större än hanen. Tal-

rika arter i alla världsdelar.

Nedan beskrivna arter äro flytt-

fåglar. Ägg vanl. gulvita med
mörka fläckar. Pilgrimsfal-
ken, Falco peregri'nus, är ovan

blåaktigt askgrå med svarta spo-

lar och tvärband; övergumpen
är ljusare, huvudet ovan svart-

aktigt. Den vita strupen är på

ömse sidor begränsad av en bred

svart fläck. Undersidan är ljus

rödgrå med svarta tvärfläckar,

som på bröstet ofta övergå till

smala längsstrimmor. N. ocli

mell. Europa, underarter i alla

världsdelar utom Australien

;

tämligen sällsynt i Sverige. Häc
kar oftast på klippor nära vatten

Ägg vanl. 3—4. Bytet utgöres a^

and- och kråkfåglar, stårar m. m
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samt gripes i luften. L ä r k f a 1 -

ken, Falco sub'bu'teo, är ovan
mörkgrå ned mer 1. mindre tyd-

liga, vitaktiga fläckar i nacken.

Undersidan är rostgul med svarta

längsfläckar, undergump- och lår-

fjädrar roströda. Längd 28—34

cm. Förekommer i Europa med
underarter i Asien och n. Afrika,

i Sverige upp till Ångermanland.
Lever av småfåglar och insekter.

Häckar i träd. Ägg 3—4. Hos
sten- 1. dvärgfalken, Falco

meri'llus, våra fjälltrakters van-

ligaste rovfågel, är hanen ovan
blågrå (honan gråbrun) med
svarta fjäderspolar. Tvärs över

nacken finns ett rostrött, hos
honan gulvitt band. Undersidan
är ljust rostbrun (hos honan
gulvit) med mörka längsfläckar.

Hanens längd 28—30 cm. N".

Europa, v. Sibirien. Lever av
småfåglar. Häckar ofta i över-

givna kråk- 1. vråkbon. Ägg 4—5.

Tornfalken, Falco tinnu'n-

culus, är ovan rödbrun med hos

hanen smärre, hos honan större,

tvärställda mörka fläckar; under
rostgul med svarta fläckar. Stru-

pen och halsens sidor äro hos
hanen ljusare, ofläckade. Längd
33—38 cm. Europa, n. Afrika, n.

och mell. Asien. I Sverige all-

männast i s. och mell. delarna av
landet. Lever av sorkar, ödlor,

insekter m. m. Häckar i torn,

klippor, gamla kråkbon o. d. Ägg
4—6. — Till F. höra även afton-

falk och jaktfalkar. — Jfr Jakt.

Falköping. 1. Stad i Skarab. 1,

på Falbygden mellan Mosse- och

j

Älleberg. F. består av två nu näs-

tan sammanbyggda huvuddelar
Gamla staden i s. och Kanten i

n. Handel med jordbruksproduk-
ter. Hatt-, möss- och sniokerifa-

ibriker. I F. finnas samskola och

länslasarett. Kyrkan härrör från

1200-1, och är urspr. byggd i

(k

romansk stil. C:a 1 km. n.

om Gamla staden ligger Falkö-
ping-Eantens station, en viktig

järnvägsknut mellan V. stamba-
nan, Falköping-Ranten—Nässjö,
Västra Centralbanan och Fal-
köping—Uddagårdens järnväg.
Jämte F:s landsförs. samt
Torbjörntorp, Friggeråker och
Luttra bildar F. pastorat i Skara
stift. 6,250 inv. — F. är en ur-

gammal handelsplats, omtalas ss.

stad under medeltiden men vann
betydelse först på 1800-t. — 2.

Kontrakt i Skara stift omfattan-
de Falköpings stads- och lands-

församlingar med Torbjörntorp,
Friggeråker och Luttra; Kinne-
ved och Vårkumla; Börstig med
Kärråkra och Brismene; Grolan-
da och Jäla; Gudhem med östra
Tunhem och Ugglum; Stenstorp
med Brunnhem, S. Kyrketorp,
Segerstad, Valtorp och Håkan-
torp; Dala med Borgunda och
Högstena.

Falköpings förstäder, muni-
cipalsamhälle i Falköpings Västra
landskommun (se Falköpings
landsförsamling). 960 inv.

Falköpings landsförsamling,
socken i Skarab. 1., jämte Falkö-

pings stadsförsamling. Torbjörn-

torp, Friggeråker och Luttra pas-

torat i Skara stift. F. är enligt

en äldre sockenindelning uppde-
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lad i två kommuner, Falkö-
pings ö. och V. landskom-
mun, av vilka den förra har 255,

den senare 1,350 inv.

Falköping— Uddagårdens
järnväg (F. U. J.), smalspårig

(0,891 m.) järnväg mellan Udda-
gården och Falköping-Ranten,
tillhör Falköping—Uddagårdens
järnvägs a. b. och användes en-

dast för godstrafik (kalktrans-

port).

Fall. Sjöv. 1. Tåg 1. tälja, var-

med rår, segel och flaggor hissas,

firas 1. nedhalas. — 2. Avvikelsen

från lodlinjen hos en mast 1. stäv.

— Mek. Se Fallrörelse. —
Geogr. Se Vattenfall.

Falla säges ett fartyg göra, om
man med rodret tvingar bogen
från vinden, d. v. s, vrider bogen
i vindens riktning. Motsats:
lova. En segelbåt är f a 1 1 -

g i r i g, om den faller av undan
vinden, när rodret är lagt mid-
skepps. Motsats : lovgirig.

Fallande i fält, se Mal m.

Fallandesjuka, Fallande-
s o t, se E p i 1 e p s i.

Fallenius, Constantin, f.

1862, generallöjtnant, chef för

l:a arméfördelningen 1915, för

5:e 1917, inspektör för militär-

läroverken 1923. Har varit lärare

vid Sjökrigshögskolan, chef för

Krigshögskolan 1905—06 samt
t. f. kommendant i Boden 1906
—08.

Falle'ra (lat. fa'llere, bedraga,

ty. fallieren, ital. fallire), fattas,

slå fel.

Fallhöjd, vertikala avståndet

mellan en fallande kropps ut-

gångs- och slutläge. Ett vatten-

falls fallhöjd är sålunda nivå-

skillnaden mellan övre och nedre

vattenytan.

Falliéres [faljä'r]. Armand,
f. 1841, fransk president. Urspr.

advokat, invaldes F. 1876 i depu-

teradekammaren och anslöt sig

där till det republikanska par-

tiet. 1882—92 var F. medlem av
olika ministärer och 1883 konselj-

president. Invald i senaten 1890,

var han 1899—1906 dennas pre-

sident. 1906 valdes F. till Loubets
efterträdare som Frankrikes pre-

sident, vilken ställning han inne-

hade till Poincarés val 1913.

Någon större politisk roll spelade

F. ej.

Fallissema'ng (av fr. faillite),

konkurs, betalningsinställelse.

Fallmaskin, apparat för stu-

dium av fallrörelsen, konstruerad
av den engelske matematikern
George Atwood, f. 1746, d.

1807. F. består av två lika vik-

ter, upphängda i var sin ända av

ett lätt, böjligt snöre, som är

upplagt över en lättrörlig trissa.

Lägges en liten övervikt på den

ena av vikterna, kommer hela

systemet i rörelse, och hastighe-

ten kan beräknas genom att man
iakttager tiden i de ögonblick

vikterna passera vissa märken på

en vertikal skala.

Fallo'ppio, G a b r i e 1 e, f.

1523, d. 1562, jämte Vesalius

1500-t:s förnämsta anatom, prof.

i Padua 1551. Beskrev äggledaren

(falloppiska modertriunpeterna)

m. m.

Fa'llos, grek. (lat. p'ha'llus)]

en avbildning av manslemmen, i

de flesta forntida och primitiva

religioner uppfattad som symbol

för fruktbarheten och som sådan

föremål för dyrkan. Hos grekerna

var falloskulten närmast förbun-

den med Dionysoskulten.

de Falloux [da falo'l Frédé-
ric, f. 1811, d. 1886, greve,

fransk historiker och politiker av

det klerikala partiet. Som under-

visningsminister under andra re-

publikens tid framlade han en

1850 antagen lag [Loi Falloux)
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om allmän undervisningsfrihet

med särskilda förmåner för lära-

re av det andliga ständet, som
därigenom från universitetsmän-

nen erövrade det dominerande in-

flytandet över skolväsendet.

Fallrep. 1. Tvenne (ofta över-

klädda) rep, med vilkas hjälp

man stiger ombord på 1. lämnar
ett fartyg. — 2. Den plats på

i
fartygssidan, på vilken F. 1 är

I
anbragt. — 3. Hedersbevisning,

I

som lämnas kungliga personer

i

samt officerare och deras veder-

1 likar, då de stiga ombord på 1.

\ lämna ett örlogsfartyg. F. består

I

i att manskap med befäl uppstäl-

j las vid fallrepstället. — F a 1 1 -

I

r e p s t r a p p a, trappa, som an-

I bragt på fartygssidan, möjliggör

J
ombordgående på 1. debarkering

I

från ett fartyg. Den avslutas ofta

upptill och nedtill av fallreps-
plan.

Fall River [fål ri'w8], stad i

Massachusetts, För. Stat., vid

Narragansettviken av Atlanten.

IStor textil- och järnindustri.

'120,000 inv.

' Fallrörelse. En fri kropp vid

j
jordytan faller, d. v. s. rör sig

'under inflytande av gravitatio-

nen, mot jorden. Betecknas tyngd-
krpftens acceleration med g (=
.9,806 m/sek''), kroppens begynnel-

'sehastighet med a, är efter t

«3ek. hastigheten i vertikal led

u = a — gt, den i vertikal led

'tillryggalagda vägen s =^ at —
'/^ yt' (hastighet och väg räknade
positiva uppåt)

.

Fallskärm, anordning för ned-
bringande av fallhastigheten i

'uften. Idén till F. gavs först
|iv Lionardo da Vinci. I sin nu-
jnera standardiserade form består

'I?, av en kalott av tyg, vid vars
kant ett antal bärlinor äro fäs-

]ade, nedåt sammanlöpande i en
•nda lina, i vilken det fallande

é0^m"^^^^^?

w É
r '^^ ^£^'\K

\

> S*.

%Ml*^
^^^^1^ W,^

'i

Cj^^^^ Wrj^^^ Éi^É fe^*^ ; £ . 4

'^m^^åw 1w^j^:

Fallskärmsfantasi frän 1780-t.

Litografi.

föremålet hänger. I F:s topp bör
finnas ett hål till minskande av
pendlingarna under fallet. Då
luftmotståndet ökas med kvadra-
ten på fallhastigheten, uppnår en
F. mycket snart konstant fall-

hastighet, vid vilken luftmotstån-
det är lika med tyngden. Vid en
belastning av 2 kg. per kvm.
(ytan tagen över skärmens öpp-
ning) blir fallhastigheten omkr.
4 m/sek., d. v. s. lika med slut-

hastigheten vid fritt fall från en
höjd av 0,8 m. över marken. Då
F. brukades som säkerhetsutrust-
ning å ballonger (vilket förr var
rätt vanligt), hängde den i regel

fritt å ballongen. Vid använd-
ning å flygplan inpackas F. i ett

hölje (säck, ask), ur vilket den
utdrages, först sedan det hela av-

lägsnat sig ett stycke från flyg-

planet. Höljet kan vara fäst

kring nedre delen av F:s bär-

linor, i vilket fall F., sedan höljet

på visst avstånd från flygplanet
automatiskt öppnats, genom ett

snöre mellan dess topp och flyg-

planet utdrages ur höljet, varpå
förbindelsen med flygplanet bris-

ter (Heineckeskärmen). Höljet

kan också vara fäst medelst en
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/

Baoul Thömblads fallskärm.

lina vid flygplanet, i vilket fall

F., då höljet på ett visst avstånd
från flygplanet automatiskt öpp-
nas, utdrages ur höljet genom
den vidhängande kroppens (Guar-
dian Ängels konstruktion) 1. sin

egen tyngd (Raoul Thömblads
konstruktion). Den senare meto-
den anses medföra ett säkrare och
snabbare utvecklande av skärmen.

Fallstedt, Ingel, f. 1848, d.

1899, bildhuggare, utförde en rad
livfullt karaktäriserade porträtt-

byster samt John Ericssons staty
i Göteborg (1899).

Fallström, Daniel, f. 1858,

författare, teaterkritiker i Stock-
holmstidningen. Med formell ta-

lang men utan djupare origina-

litet har F. främst besjungit

kvinnan och Stockholmsnaturen.
Bland hans många diktsamlingar
kunna nämnas I gyllenrött

(1902) och 'Fontänen sjunger

(1912).

Fallverk, se Hejare.
Falmouth [faelknGth], stad i

Cornwall, England, vid s. kusten.

Viktig hamn. Havskurort. Skepps-
byggerier, torrdockor. 13,000 inv.

(1911).

Fals, förbindning mellan tven-

ne bleck 1. plåtar, Bom åstadkom-
mes genom att omböja kanterna,
aå att de ingripa i varandra, var-
efter F. hopslås, pressas 1. lödes
i omböjningsstället. F. utföras
stående 1. liggande, enkla 1. dubb-
la (se fig.) och användas vid tak-

täckning med plåt och vid till-

verkning av rör, cisterner o. d.

Falsa'rium (av lat. falsa'rius,

förfälskare), förfalskning, för-

falskad handling o. d.

Falsett (ital. false'tto, av lat.

fa'lsus, falsk [röst]), se Röst.
Falsifika't (lat. falsifica'tus),

förfalskad handling o. d. —
Falsifikation (lat. falsifi-

ca' tio), förfalskning, förfalskande.

Falskmyntning, se Mynt-
förfalskning.

Falskt vittne, se Mened.
Falsning. 1. Sammanfogning

av bleck 1. plåtar medelst fals (se

d. o.). F. utföres för hand med
flacktänger, vid masstillverkning

av bleckföremål i falsmaski-
ner, som successivt verkställa

omböjning och tillpressning av

kanterna. — 2. Vikning av pap-

persark till bok- 1. tidningsfor-

mat. Jfr Bokbinderi sp. 203.

Falstaflf [fålstaf], sir John,
en av Shaksperes mästerligaste

karaktärer, en av huvudfigurerna
i Henrik IV och i Muntra fruarna

i Windsor. F. är inställsam, feg

och njutningslysten men av Shak-

spere tecknad med så mycken
humor, att han dock väcker sym-

pati. F. har föga gemensamt med
de tvenne personer, som angivits

som hans historiska förebilder:

sir John F a s t o 1 f, d. 1459,

och sir John Oldcastle, d.

iM-
1. Enkel liggande fals. 2. Dubbel lig-

gande fals. 3. Dubbel stående fals.
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Falu gruva.

1417, vilken senare tjänade Hen-
rik V i fält och nedan avrättades

SS. ledare för lollarderna.

Falstaff Fakir, se W allén

-

gren, Axel.

Falster, dansk ö, i Östersjön

s. om Själland, varifrån den
, skiljes av sundet Storström (jfr

I

karta vid Lolland). Från

j
Lolland i v. skiljes F. av Guld-

I

borgsund, från Möen i n.ö. av

j
Grönsund. I ö. omgives F. av

( Östersjön, ön är synnerligen bör-

,
dig och upptages till ungefär
hälften av odlad mark. Skog fin-

nes endast i ringa utsträckning,

mest på ö. kusten. Högsta punk-
ten, Bavnehöj på n. delen av F.,

.stiger till 44 m. ö. h. Tillsam-

mans med Lolland bildar F. ad-

.iministrativt Maribo amt. Järn-

(Väg finnes i öns nord-sydliga

j
längdriktning med ångfärjeför-

jbindelse dels mot n. till Vording-
)borg på Själland, dels mot s. till

iWarnemiinde i Tyskland, samt
'mellan öns båda städer Nyköbing
loch Stubbeköbing. 514 kvkm.
40,000 inv.

Falsterbo. 1. Församling i

Malmöh. 1., jämte Skanör pasto-

rat i Lunds stift. 415 inv. — 2.

Se Skanör med F.

Falsterbo rev, långsträckt
jrund, utgående mot s. från

se Stora
bergslags
bergslags

skånska kustens s.ö. spets. Grun-
det är 8 km. långt. Dess högsta
del bildar den för sitt rika fågel-

liv bekanta holmen Måkläppen
(numera fridlyst som natur-
park). S. därom utlades 1844 det

första fyrskeppet i Sverige.

Falu bergslag,
Kopparbergs
a. b. — Falu
arkiv, se Arkiv sp. 655.

Faludden, fyr pä s.ö. Gottland.

Falu domsaga i Kopparb. 1.

är sammansatt av n. och s. tings-

laget och omfattar socknarna
Vika, Sundborn, Svärdsjö, Envi-
ken, Kopparberg, Aspeboda, Stora
Tuna, Torsång, Gustavs och Silv-

berg samt Borlänge köping.

53,100 inv.

Falu gruva, fordom Sveriges

mest betydande kopparmalmsfyn-
dighet, belägen strax s.v. om
Falu stad. Berggrunden i fältet

utgöres av leptit, som närmast
malmen övergår i cordierit- och

antofyllitförande kvartsit. Malm-
mineralet är kopparkis, som dels

kan uppträda direkt i kvartsiten

(hårdmalm), dels i svavelkis

(blötmalm), dels som en mycket
rik infiltration i sprickzoner

(skölmalm). Gediget guld, stund-

om i sällskap med galenobismu-

tit, förekommer dels i kvartsen,
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Falu gruva. Storstöten omkr. år 1800.

AkvatiDt av J. F. Martin.

dels i kiserna. I smärre mängder
uppträda magnetkis, zinkblände
och blyglans (silverhaltig). Det
malmförande området har sin

största utsträckning i ö.-v. (600
m.) ; bredden växlar mellan 180
och 240 m. Malmkropparna utgö-

ras av vertikalt stående stockar,

stundom klumpformiga (Stor-

gruvekisen), stundom mera plat-

tade (Drottningkisen). Stor-

gruvekisen är störst; dess diame-
ter i dagen har varit 200 m., men
den smalnar nedåt för att helt

utgå vid 332 m. djup. — Total-

produktionen utgör c:a % mill.

ton koppar. Maximum nåddes
1655 med 3,453 ton; under 1800-t.

producerades årligen 500 a 700
ton. Guld upptäcktes 1881; inal-

les ha utvunnits c:a 2 ton samt
15 ton silver. De ädlare malmerna
äro numera utbrutna, men F. är

nu Sveriges viktigaste svavelkis-

gruva (årlig produktion c: a

100,000 ton). — F., tidigast kal-

lad Tiskasj Öberg, torde ha
upptagits i början av 1200-t.; den
första bevarade handling, vari

gruvan (Kopparberget)
namnes, är ett bytesbrev från

1288. Äldsta bevarade privilegie-

brev utfärdades 1347. Brytningen
fortgick med växlande intensitet,

ofta avbruten av ras, som orsa-

kades av vårdslös brytning. Det
största inträffade 1687, då den
s. k. Storstöten bildades genom
att skiljeväggarna mellan flera

mindre dagöppningar instörtade.

Härefter låg driften nästan nere

till början av 1700-t., då gruvan
av Polhem försågs med förstklas-

siga maskinella anordningar. —
F. ansågs länge som statsegen-

dom, men bergsmännen ägde t

brukningsrätt mot skatt och av--

rad. 1716 ställdes hela gruvbryt-

ningen under bergsstatens upp-

sikt, och ända till 1862 hade

statsämbetsmän säte i styrelsen.

Nämnda år inlöstes bergsmännens r

lotter av Falu bergslag, som 1888
(

ombildades till Stora Koppar-
bergs bergslags a. b. (se d. o.).

Falu kontrakt, Västerås stift,

omfattar pastoraten Falun och|

Kopparberg, Stora Skedvi, Svärd-

sjö med Svartnäs, Enviken, Sund-

born. Torsång, Aspeboda samt

Vika med Hosjö.

Falu landskommun, se K o p
-

p a r b e r g.

Falun, residensstad i Koppar-

bergs 1. mellan sjöarna Varpan i

n. och Tisken (en vik av Runn)

i s., kring F a 1 u å n, som bildar

Varpans avlopp i Tisken. Staden

har två kyrkor, Kristine kyrka

(stadskyrkan) från 1600-t. och

Kopparbergs (landsförsamling-

ens) kyrka från 1400-t., många
undervisningsanstalter, ss. kvinn-|

ligt folkskoleseminarium, högre'

alkn. läroverk, läroverk för

flickor (med värdefull samling
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FALUN
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Oalakonstverk) och bergsskola,

länslasarett. St. Kopparbergs
jergslags a. b. har kulturhisto-

.•iskt museum i Gruvstugan
JGruvkyrkan) samt bibliotek i

lopparvågen. I s.ö. ligger stads-

barken med utvärdshuset Kullen
'|.amt s. därom Dalregementets ka-

herner. F. är modernt bebyggd
iitom den äldsta stadsdelen

/Gruvstaden) i s.v. Bland indust-

jiella anläggningar märkas för-

|itom Falu gruva med koppar-
erk, svavelsyrefabriker m. m.,

om tillhöra Stora Kopparbergs
ergslags a. b., även mek. verk-

I täder (Falu mek. verkstads a. b.

* ch A. b. Svenska järnvägsverk-

städerna), skruvfabrik och tegel-

bruk. F. beröres av flera järn-

vägslinjer, tillhöriga Gävle

—

Dala (F.—Gävle, F.—Rättvik-
Mora och F.—Västerdalarna)
samt Bergslagernas (F.—Göte-

borg) järnvägsförvaltningar.

Två järnvägsstationer finnas, av

vilka den södra ligger vid samt-

liga nämnda linjers knutpunkt,

den norra vid F.—Rättvik—Mora
järnväg. F. är säte för länssty-

relsen i Kopparbergs län. Till-

sammans med Kopparbergs skn

bildar F. pastorat i Västerås

stift. 13,230 inv. — Redan under

medeltiden uppstod i samband
med begynnande gruvdrift en
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handelsplats, Kopparberget, som
senare erhöll köpingsrättigheter
och handelsfriheter samt blev

Dalarnas huvudort. Stadsrättig-

heter voro påtänkta av såväl
Karl IX som Gustav II Adolf
men gåvos först 1641 och stad-

fästes 1646.

Falun—Rättvik—Mora järn-
väg, se G ä v 1 e—D a 1 a järn-
väg.
Falun—Västerdalarnas järn-

väg, se G ä v 1 e—D a 1 a järn-
väg.
Fa'ma, romersk gudinna, per-

sonifikation av ryktet.

Famagu'sta, småstad på Cy-
perns ö. kust. Mängder av ruiner

vittna om F:s glansperiod under
det medeltida cypriska konunga-
dömet, då det var en välbefäst

handelsstad. Dess gotiska kate-

dral är nu förvandlad till moské.

Fa'mes, lat., hunger; hos ro-

merska diktare en kvinnlig per-

sonifikation av hungern.

Familistä'r (fr. famiUstére),
se F o u r i e r.

Fami'lj (av lat. fami'lia, ur-

spr. huslig egendom), av sexuella

och blodsband samt ekonomi
m. m. betingat samliv mellan
närskylda, i regel mellan makar
och barn, stundom innefattande

andra släktingar och även tjä-

nare. Till sammansättning och
karaktär varierar F. mycket hos
olika folk och på olika civilisa-

tionsstadier i anslutning till

skilda former av äktenskap
(se d. o.), men förekommer redan

på tidigare stadium än detta,

emedan moderskapet även
vid stark promiskuitet på primi-

tivt stadium skapar sammanhåll-
ning mellan moder och barn och
därmed även mellan syskonen in-

bördes. Hos flera folk (även där

promiskuitet ej är förhärskande)
bildas därför F. av bröder och

systrar på mödernet samt de se-

nares barn och med någon av de

förra som överhuvud, varvid
släktskap räknas främst 1. en-

dast på mödernet (se Möder-
n er ätt). Hos några folk blir

denna institution genom s. k.

gruppäktenskap mellan syskonen
en F. i egentlig betydelse. Även
vid andra primitiva former av
gruppäktenskap kan familjeliv

i någon mån iakttagas. Helt ut-

bildad blir F. i regel först vid be-

gränsad polygyni och monogami.
Den ekonomiska gemen-
skapen och samhushållningen
inom F. utvecklas jämförelsevis

sent i det hushållningen på de

primitivaste stadierna i regel är

helt 1. delvis kollektiv. De försök,

som gjorts, att gruppera de olika

formerna av F. i imiversella

mänskliga utvecklingsstadier,

måste ännu anses hypotetiska. —
Ur en annan synpunkt kan F. sär-

skiljas i enkelfamiljer 1.

separatfamiljer (blott

två generationer) och stor-
familjer (alla samtidigt le-

vande generationer med äldste

fadern 1. vid mödernerätt äldste

morbrodern som överhuvud). Den
förra formen torde vara äldre

men övergår ofta på forntids-

stadium i den senare. Denna är

främst betingad av ekonomi (t.

ex. av inom släkten ärftligt ge-

mensamt jordbruk) och betecknar

kanske den äldsta formen av

organiserat samhällsliv, i det

familjeöverhuvudet vanligen är

envåldshärskare. Tjänare (sla-

var) och deras F. ingå ofta i

storfamiljen, som då även inne-

bär klassvälde. Organisationens

samhällsbildande betydelse fram-

träder utpräglat i det gamla

Eom. Vid fortsatt utveckling av-

löses den av större samhällsenhe-

ter, men sammanlevnaden i stor-
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familjer kan dock fortbestä

(främst i jordbrukstrakter),

ehuru det lagbefästade husbonde-
väldet försvinner så när som på
vissa ekonomiska rudiment, t. ex.

fideikommisslagar. I den moderna
civilisationen är den monogama
enkelfamiljen förhärskande. Fa-

miljeorganisationen är emellertid

mindre fast än på tidigare sta-

dier ; hushållsgruppen motsva-

iras ofta ej av F. ur blodsbandets

synpunkt, och ett stigande an-

jtal ogifta ställas vid anhörigas
:död utan all familjetillhörighet.

I

— Ordet F. användes även i bet.

s läkt, särskilt i sms., t. ex. fa-

jtniljenamn, familjeporträtt. —
\Biol. Se Systematik.
'. Familj arite't (lat. familia'ri-

tas, "familjeaktighet"), förtrolig-

liet, närgångenhet. — F a m i 1 -

i

ä' r, förtrolig; närgången.

Familjerätt, den del av civil-

rätten, som innehåller samman-'
fattningen av de regler, vilka be-

stämma rättsförhållandena inom
("amiljen.

! Famille rose [fami'jj råå], F.

/ e r t e [värt] etc. (fr. den rosa-

färgade, den gröna familjen

';tc.), benämning, efter huvud-
'ärgen, på olika grupper av
cinesiskt porslin. Se Porslin.

Fammarp, flygsandsfält i

•,5Öndrums skn. Hall. län, nu del-

jäs skogbevuxet. Tillhör sedan

;860 svenska kronan.

Famn, 1. Äldre sv. längdmått,
= 6 fot, = 1,781 m. — 2. Ved-
Qått, med varierande namn och
torlek. De vanligast förekom-
mande famnmåtten äro : skogs-
amn, 6 X 6 X 3 fot (2,83

bm.) ; storfamn, 8 X 6 X 3

jot (3,77 kbm.)
; järnvägs-

'amn, 7 X 7 X 3 fot (3,85

bm.) 1. 7 fot X 7 fot X 1,0 m.
!4,32 kbm.); me t er famn, 1,6

'i. X 2,5 m. X 3 fot (3,56 kbm.)

;

m
s ven sk
pappersved
fot (5,65 kbm.)

;

kubikfamn 6 X

kubikfamn (för

m.), 6X6X6
engelsk
6X6 eng.

fot (6,12 kbm.).

Famo's, ty., präktig.

Fa'mulus, lat., tjänare, med-
hjälpare, biträde.

Famö's (fr. fameux, av lat.

fa'ma, rykte), ryktbar, beryktad.

Fan, fång, m p o n g w e,

bantufolk, indelat i många stam-
mar, som lever n. om nedre
Kongo i Franska Ekvatorial-

Afrika och forna tyska kolonin

Kamerun. F. äro högväxta med
svartbrun hudfärg, måla och
tatuera sig samt fila framtän-
derna spetsiga. Kannibalism före-

kommer.
Fan (ä. nsv. famen, da. fanden,

av fris. faunen, fresta), djävulen.

Fan, se Fjäder.
Fana. 1. En på en stång fäst

duk, använd som fälttecken, som
igenkänningstecken för korpora-
tioner, religiösa samfund o. d. 1.

som samlingstecken vid processio-

ner o. d. (processions-
fana). På tvärstång fäst duk
benämnes däremot standar (se

d. o.). Stundom användes ordet
F. även i betydelsen flagga. —
Mil. F. kallas de större fälttec-

ken, som användas vid infanteri-

1. dragontrupper, medan övrigt

kavalleri använder mindre dukar,

1

Livfana. Hälsinge regemente. 1682 års

modell.
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._:is

Fr. v. Uppbådsfana. Säter (Dalarna). 1715. — Dragonfana. Skånska prästdrago-
nerna. Karl XII:3 tid. — Uppbådsfana. Fryksdals härad (Värmland), 1710. (Även

använd vid lantvärnet 1788.)

standar. På stänger burna
märken, nationella 1. religiösa

symboler, ha alltid använts i

strid, men först romarna begag-

nade därtill dukar av bestämt ut-

seende. Bruket bibehöll sig under
medeltiden och fick sin största

utbredning under 1600-t., då i

regel varje kompani förde egen
F. Numera brukas vanl. endast
en F. för varje regemente. F. be-

traktas som symbol för krigar-

äran. Dess förlust är en stor

skymf, och en erövrad F. är den
förnämsta trofén. Numera begag-

nas F. mest vid paradering o. d.,

men sällan i strid. De svenska
F., som under 1500-t. voro otymp-
ligt stora, blevo under Gustav II

Adolf betydligt nedbragta till

sina dimensioner. Dekoreringen
av F., som förut varit synnerli-

gen planlös, en brokig växling av

Regementsfana. Svenska garnisonen på
S:t Barthelemy. 1819 års modell.

på dukarna målade symboliska
bilder, namnchiffer, inskrifter

m. m., fastställdes under Karl
XI. Senare, fullständigt under
mitten av 1700-t., övergick man
från målning till brodering av
dukarna. De nuv. F. ha vanl. ett I

landskapsvapen på blå och gul

botten. Kesp. regementens seger-

namn bruka anbringas på F. —
2. Intill 1600-t. betecknade F.

även den trupp, till vilken en F.

hörde, i Sverige blott om rytteri.

Fanario' ter, benämning på de

i kvarteret Fånar 1. Fever i

Konstantinopel efter den tur-

kiska erövringen kvarvarande
grekerna, speciellt på en krets (

förnäma släkter, som intill 1821

hade stor makt och besatte vik-

tiga ämbeten, bl. a. hospodarer-

nas och dragomanernas.

Fanatfsm (av lat. fa'num,

helgedom), (religiöst) svärmeri,

ofördragsamhet. — F a n a' t i
-

k e r, svärmare, ofördragsam per-

son. — Fan a' tis k, ofördrag-

sam.

Fandango [fanda'i)gå], anda-

lusisk dans i ^/s 1. ^U takt.
^

Fane'r (förvrängning av fr.|

fou/rnirf förse med, skaffa), tunii'

skiva av (oftast ädlare) träslag,

som limmas på föremål av simp-'

lare träslag samt färgas och pole- ^

ras. F. framstäUes även av. elfen-

ben, sköldpadd o. d.
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Kompamfana. Södermanlands rege-

mente. 1686 års modell (tillverkad

1717),

Faneroga'mer, Phaneroga'mae
(grek. fanero's, tydlig, och ga'-

mos, äktenskap), den ena av de

två huvudavdelningar, vari växt-

riket sedan gammalt indelas.

N"ämnet anger, att befruktningen

hos denna grupp i motsats till

len andra huvudavdelningen,

liry p t og amern a (se d. o.),

äkulle vara särskilt tydlig x)ch

dar. Denna skillnad har visat

jig icke existera, men F. utgöra

ikväl en mycket naturlig grupp,

utmärkt bl. a. av förekomsten av

;iypiska blommor samt fröämnen,

jom befruktas med pollenslang,

varefter de växa ut till frön. F.

i:alla8 därför även spermato-
y'ter 1. fröväxter samt
ifonoga'mer ("pollenslang-

'^äxter"). F. indelas i Gymno-
''pe'rmae och Angiospe'rmae.

Fanfa'r (fr. fanfare), kort

nusiksats för trumpet 1. horn,

iftaat byggd endast på treklang-

ns toner.

Fanfarestilen, se B o k b i n -

er i sp. 200.

Fangen, Ronald, f . 1895,

lorsk författare, har skrivit ro-

(Qaner och dramer, varav de se-

iaxe {Syndefald, 1920, Fienden,

•922) äro mest betydande. F.

r även verksam som kritiker

och var norsk redaktör för tid-

skriften Litteraturen (1918—21).

Fa'ngo, ett slags gyttja från
italienska staden Battaglia, som
uppvärmd till c:a 50° användes
till omslag vid gikt, reumatiska
åkommor och neuralgier.

Fanjunkare, benämning å

högsta imderofficersgraden inom
svenska armén utom vid artille-

riet (se S t y ek j u n k a r e).

Pensionsåldern för F. är 50 år.

Fanning Island [fae'nning

a'jl8nd], korallö i Stilla havet på
3° 50' n. br. och 159° v. 1. med
tämligen isolerat läge, tillhöran-

de Brittiska riket. 39 kvkm. 150
inv.

Fant, Erik Mikael, f.

1754, d. 1817, historieforskare.

Hans nu föråldrade egna verk ha
mindre betydelse än hans käll-

publikationer, bl. a. Handlingar
til uplysning af svenska histo-

rien, Samlingar i svenska histo-

rien och l:a delen av Scripto'res

re'rum svecica'rum me'dii ae'vi.

Fantan, kinesiskt hasardspel.

Fantasi' (grek. fantasi'a, in-

billningskraft), den form av före-

ställningsverksamhet, varigenom
i medvetandet uppstår en före-

ställning, vilken icke utgör ett

återupplivande (reproduktion) av
en varseblivningsbild utan mer
eller mindre skarpt framstår som
en nyskapelse (fantasibild).
F. har därför stundom beteck-

nats som en produktiv föreställ-

ningsförmåga till skillnad från

minnet såsom en reproduktiv.

Distinktionen är emellertid rela-

tiv, ty en fantasibild skapas ej

av intet utan med tillhjälp av
det material, varöver minnet för-

fogar. De element, varav våra
varseblivningskomplexer varit

uppbyggda, återfinnas i fantasi-

bilderna, ehuru i andra förhållan-

den än i den omedelbara erfaren-

— Le I. III.
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heten, antingen så att i erfaren-

heten oskiljaktiga element upp-
fattas frigjorda (t. ex. en ''ande",

ett mänskligt väsen utan kropps-
lig organism) eller så att i erfa-

renheten åtskilda förenas (t. ex.

en kentaur, ett mellanting av
människa och häst). Fantasi-
livets företeelser bestämmas av
samma lagar som över huvud före-

ställningsförloppet (jfr Före-
ställning). — I särskilt hög
grad blir drömlivets föreställ-

ningsvärld en fantasivärld (jfr

Dröm). Men även i vaket till-

stånd kan fantasiverksamheten
ibland närma sig drömmedvetan-
det. Detta gäller såväl sagodikta-

rens 1. konstnärens fantastiska

produkter som de nya insatser i

form av uppfinningar, upptäck-
ter, fruktbärande arbetsplaner 1.

snillrika forskningsuppslag, vilka

beteckna teknikens, de praktiska
livsuppgifternas 1. vetenskapens
utveckling. Se Snille. — F a n-

t a' s m (grek. fa'ntasma), syn-

villa, hallucination (jfr Sin-
nesvillor). — Fantas-
m ägor i' (av grek. fa'ntasma,

och agorei'7i, framkalla), fram-

kallande av skenbilder på optisk

väg; även benämning på själva

bilden. — Fantasteri', ett i

högre grad verklighetsfrämmande

fantasiliv. Den, som däråt hängi-

ver sig, är en fan t a' st (adj.

fanta'stisk). — Fanti-
s e' r a, giva sig fantasin i våld.

Fantin-Latour [fai]tä'i)-la-

to'r], Henri, f. 1836, d. 1904,

fransk målare. F., som studerade

under Couture och Courbet, är i

sina utomordentligt genomarbe-

tade, oftast i svarta och gråa

toner hållna porträtt en repre-

sentant för det franska måleri,

vilket stod på sidan om impres-

sionisterna och deras efterföljare.

Fanto'm (fr. fa/ntöme), spöke,
vålnad, skenbild.

Fa'num, lat., helgedom.

Fanö, ö vid Danmarks väst-

kust utanför staden Esbjerg. Till

största delen täckt av dyner
("klitter"). Berömt havsbad. 55
kvkm.

Fao, hamn vid Persiska viken,

n. om Sjatt al-Arabs mynning.
Viktig telegrafstation.

Fara'd, se Faraday och

Elektriska måttsenhe-
ter.

Faraday [f8e'rr8dejl, Mi-
chael, f. 1791, d. 1867, engelsk

kemist och fysiker, grundläggaren
av den moderna elektricitetsläran.

Utgången från ett fattigt hem,
fick F. genom sir H. Davy till-

fälle att ägna sig åt vetenskapen

och blev 1827 professor vid Royal
Institution. Bland de många be-

tydelsefulla rön, varmed F. riktat

fysiken, kunna nämnas upptäck-

terna av induktionsströmmarna

(1831), elektrokemins huvudsats

(Faradays elektroly-
tiska lag, se Elektrolys)
och magnetfältets inverkan på

polariserat ljus. F. undersökte

även ett stort antal dia- och para

magnetiska kroppar. Genom upp
täckten av dielektriska ämnenfi

inverkan på förhållandet mellaö

elektriskt laddade kroppar kom;

F. till den slutsatsen, att kraft-^

fälten äro det väsentliga i mag-i

netiska och elektriska företeelser!

Efter F. har en måttsenhet

fara'd, uppkallats (se Elek
triska m å 1 1 s e nh e t er).

Faradisatio'n, se Elektro
terapi.

Fara'fra, oas i Libyska ökner

på egyptiskt område, 250 km. v

om Nildalen. Varma källor.

Fa'rao, se Egypten sp. 755

Faraoråtta, se Mungos.
Farbana, den del av en Vi
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bro o. d., som direkt uppbär tra-

fikbelastningen och överför tryc-

ket från densamma till de bä-

rande delarna.

Fardag 1. av- och till-
trädesdag, avtalad 1. i lag

stadgad dag, då person, som med
nyttjanderätt innehar fast egen-

dom, är skyldig att avflytta. Vid
frivilligt avtal gäller som F.

den dag, som bestämts i av-

talet. Eljest är laga F. på landet

14 mars och i stad 31 mars 1.

30 sept. samt för huslägenhet i

stad 1 april 1. 1 okt. Infaller

helgdag på dessa data, är när-

mast följande helgfria dag F.

Vilket år 1. halvår avträdan-
det skall äga rum, bestämmes
yid arrende- och hyreskontrakt
genom uppsägning 1. orsakas av
dödsfall, avsked m. m. Den
pid, som innehavaren eller hans
DO får kvarsitta efter uppsäg-
lingen, dödsfallet o. s. v., kallas
ardagsår. Jfr Arrende
)ch Hyr a.

Fardhem, socken i Gottl. 1.,

ämte Linde och Lojsta pastorat
Visby stift. 410 inv. — Av kyr-
an är koret och långhuset från
•mkr. 1200, tornet från omkr.
250.

Farel [-ä'11] , Guillaume,
. 1489, d. 1565, schweizisk refor-

mator av fransk börd, lärjunge
ill Faber Stapulensis, vann s. v.

chweiz med Geneve för reforma-
lonens sak och värvade Calvin
Jl dess ledare. Då de båda 1538
irdrevos, begav sig F. till Neu-
låtel, vars kyrkosamfund han
vdnade efter Genéves mönster.

I Faren, se Braxensläktet.
Fa'rensbach. 1. Jiirgen F.,

1551, d. 1602, baltisk kondöt-
tär, som efter att ha tjänat i

ånga länder blev konung Sigis-

(Unds krigsöverste och anförde
igsfolket vid expeditionen till

Sverige 1598. Kämpade sedan i

Livland och stupade vid Fellin.
— 2. Wolmar F., f. 1586, d.

1633, den föregrs son, baltisk
politisk äventyrare. Urspr. i polsk
tjänst, underhöU han 1615—17
hemliga förbindelser med Gustav
II Adolf och sökte, ehuru förgä-
ves, spela Riga i dennes händer.
Efter ett misslyckat försök att

förråda Ingolstadt åt svenskarna
blev han avrättad.

Fargalt, hane av svin.

Farhult, socken i Malmöh. 1.,

jämte Jonstoip pastorat i Limds
stift. 1,100 inv.

Fari'n (av lat. fa/ri'na, mjöl),
se Sockertillverkning.

Fari'na. 1. Johann (Gio-
vanni 1. J e a n) M a r i a F., f.

i Italien 1685, d. 1766, fabrikant,
från 1709 bosatt i Köln, där han
började tillverka den av honom
uppfunna Eau de Cologne. Till-

verkningen bedrives ännu av F:s
släktingar under firmanamnet
Johann Maria Farina. —
2. S al va t or e F., f. 1846, ita-

liensk författare, har såväl inom
som utom Italien förvärvat stor

popularitet genom en lång rad i

Dickens' stil hållna borgerliga ro-

maner, av vilka flera översatts
till svenska.

Farine'lli, Carlo, eg. Carlo
B r o s c h i, f . 1705, d. 1782, rykt-
bar italiensk kastratsångare. F.

engagerades 1734 i London, där
han genom den förtjusning han
väckte drog intresset från Han-
dels operaföretag. 1736—61 vista-

des F. i Madrid, överhopad av
Filip V och Ferdinand VI med
gåvor och nådevedermälen, där-
efter i Bologna.

Faringe, socken i Sthkns 1.,

jämte Knutby pastorat i Uppsala
stift. 860 inv.

Farino'sae, växtordning, när-

besläktad med LiUiflo'rae gamt
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karaktäriserad av att fröna inne-

hålla mjölig frövita. Nästan alla

äro örter; flertalet tillhöra tropi-

kerna. Viktigast av hithörande

familjer äro Bromelia'ceae (se d.

o.) samt Commelina'ceae och

Pontederia'ceae (se Tradescan-
t i a och Vattenhyacint).

Fariséer (lat. pha/risae'i, grek.

farisqi'oi, av aram. perisjaia', de

avsöndrade), religiöst parti inom
judendomen, på Jesu tid känne-

tecknat av en ängsligt noggrann
laguppfyllelse (för vilken ceremo-

niallagens yttre bud voro lika

viktiga som de sedliga) och skarpt

dömande av alla, som icke levde

efter samma norm. F. äro den

lagiska judendomens typiska

parti och kunna ur denna syn-

punkt räkna sina anor från

judendomens definitiva grund-

läggning genom Esra. Ss. avsönd-

rad riktning framträda "de from-

ma" under den grekiska perioden

och alldeles särskilt efter den

nationella och religiösa krisen

under Antiokos Epifanes. Ej

långt därefter möter för första

gången namnet F. ss. beteckning

för de lagtrogna i motsats till

det världsligt sinnade präster-

skapet (jfr Sadducéer). Vid

sidan av detta skaffade de sig

under den senare mackabéertiden

ett avsevärt inflytande över fol-

ket. Deras andliga ledare voro de

skriftlärde (sed. c), vilka

voro medlemmar av Stora rådet.

Huvudparten av F. torde ha varit

bosatt i Judéen. Deras antal på
Jesu tid skall enligt en uppgift

hos Josephus ha varit omkr.

6,000. — Alltifrån Jesu polemik

mot F. har detta ord betydelsen

av trångsynt, fanatisk och egen-

kär skrymtare.

Farled 1. segelled, den del

av ett vatten, där samfärdseln

går fram. Man skiljer mellan

yttre F., som är belägen i

öppna sjön, och inre F., i in-

sjöar, floder, kanaler och delvis

i skärgårdai. Vidare märkas
allmän F. (varom bestämmel-

ser finnas i 5 kap. vattenlagen)

och extraordinarie 1. för-

bjuden F. (som för krigsända-

mål hålles hemlig). Allmän F. åt-

njuter straffrättsligt skydd jäm-

likt 19 kap. 15 § strafflagen.

Farliga öarna, se P a u m o -

t u ö a r n a.

Farm, eng. [fa'm], arrende-

gård ; bondgård. — Farmars
(eng. farmer), aiTendator; jord-

brukare.

Farmaceu't (av grek. fa'rma-

kon, läkemedel), person, som

yrkesmässigt och under statens

kontroll tillreder läkemedel.

Farmaceu'tiska institutet i

Stockholm, läroanstalt för utbild-

ning av apotekare, inrättad av

Apotekaresocieteten 1837 och

statsunderstödd sedan 1845. Lä-

rarekåren består numera av 2

professorer, av vilka den ene är

institutets föreståndare, 4 labora-

torer och 3 övriga lärare. Jfr

Apotekare.
Farmaci' (av grek. fa'rmakon,

läkemedel
)
, läkemedelsberedning-

ens teori och praxis.

Farmakodynamik (av grek.

fa'rmakon, läkemedel, och dy'na

mis, kraft), läran om läkemed

lens verkningar, dosering, använd

ningssätt, indikationer och kon

traindikationer (d. v. s. lämplig-

het och olämplighet vid olika

åkommor).
Farmakognosi' (av grek. fa'r

makon, läkemedel, och gno'8'^8,

kunskap), drogkännedom, omfat-

tande de organiska drogernas

härkomst, insamling, framställ-^

ningssätt, förvaring, byggnadj

smak, lukt och andra egenskaper.

Farmakologi' (av grek. fa'r-
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makon, läkemedel, och lo'gos,

lära), läkemedelslära, omfattande
farmakognosi och -dynamik.

Farmakopé (av grek. fa'rma-

lon, läkemedel, och poi^'n,

göra), handledning i beredandet

av läkemedel. Svenska farmako-
pén anger de läkemedel, som
skola finnas på apotek, deras be-

skaffenhet m. m. samt tillredan-

det av sammansatta medel etc.

Farman [farma'i)], Henri, f.

1872, fransk flygare och flygplan-

konstruktör. F. började sin bana
som flygare å ett Voisinbiplan,

utförde därmed smärre flygning-

ar år 1907 och var den förste ii

Europa, som fullbordade en

kretsflygning (1908). S. å. star-

tade F. flygplantillverkning. 1912
sanmianslogs hans firma med bro-

lerns (Maurice F., f. 1877),

irilken grundlagts någon tid efter

lians egen. Efter sammanslag-
jiingen var F:s fabrik den stör.sta

jlygplanfabriken i Frankrike; den
lär under kriget ha tillverkat 10

ilygplan per dag.

i Farnaba'zos, persisk ståthål-

lare över n.v. Mindre Asien vid

.essandro Farnese. Kopparstick efter
målning av Anton van Dyck(?).

Påven Paul III och hans sonsöner Ales-
sandro och Ottavio Farnese. Målning av

Tizian.

tiden omkr. 400 f. Kr., bevakade
skickligt storkonungens intressen

i det s. k. peloponnesiska kriget.

Fa'rnakes, se Pont os.

Farne'se, italiensk fursteätt,

känd sedan 1100-t., utdöd på
svärdsidan 1731. Bland ättens

medlemmar märkas : 1. G i u 1 i a
F., omkr. 1500 påven Alexander
VI: 8 älskarinna, kallad "Kristi

brud", grundlade släktens makt
och rikedom.— 2. Alessandro
F., broder till F. 1, 1534 påve
under namnet Paul III (se

d. o.). — 3. Pierluigi F.,

f. 1503, d. 1547, den föregrs

illegitime son, gjordes 1545 av
fadern till hertig av Parma och
Piacenza. — 4. Alessandro
(Alexander) F., f. 1547, d.

1592, den föreg:s sonson och son
till Margareta av Parma, hertig

av Parma och Piacenza. Han var
en av sin tids främsta fältherrar.

Efter 1578 spansk ståthållare i de

då upproriska Nederländerna,
vann han där flera segrar, bl. a.

intog han 1585 Antwerpen. Ge-
nom sin smidiga politik lyckades

han skilja de södra, övervägande
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Villa Famesina.

dekatolska provinserna från
nordliga och kalvinistiska, var-

igenom han bevarade de spanska
habsburgarnas välde över det nuv.
Belgien. — 5. Se Elisabet
F a r n e s e.

Farne'se, P a 1 a z z o F., en av
Roms skönaste privatbyggnader,
uppförd i högrenässansstil för

Alessandro F. (påven Paul III)

av Antonio da Sangallo från

1534, fullbordad av Michelangelo
och Giacomo della Porta (se ill.

till Byggnadskonst sp.

852) ; i det inre berömda fresker

av Carraccierna. Numera är pa-

latset franskt ministerhotell och
säte för franska arkeologiska in-

stitutet i Rom. Tidigare har det

innehållit en samling antika
skulpturer (nu i Neapels mu-
seimi), som därav fått sitt namn;
mest berömda äro Farnesiska tju-

ren (se d. o.) och Herakles Far-
nese (se ill. till Herakles),
som återgår på ett original av
Lysippos.

Farnesi'na, Villa F., en re-

nässansbyggnad i Rom, uppförd
för Agostino Chigi (se d. o.)

omkr. 1510, sannolikt av Rafael
med målningar av Rafael {Gala
theas triumf). Peruzzi m. fl. F
var 1580—1731 i släkten Farne
ses ägo och har därav sitt namn

Farne'siska tjuren, en tidi

gare i Palazzo Farnese i Rom,

nu i Neapels museum befintlig

skulpturgrupp, som framställer
hur Amfion (se d. o.) och Zetos
hämnas på sin moders plågoande
Dirke genom att fastbinda henne
vid en tjur. F. är kopia av ett

original av rodi&ka skolan från
100-t. f. Kr.

Farnöte, fsv., följe. Jfr

Flock och farnöte.
Fa'ros, omkr. 280 f. Kr. upp-

fört fyrtorn vid Alexandria, för-

stört under medeltiden. F. räk-

nades till världens sju underverk.'

Av F. har ordet för fyrtorn bil-

dats i flera språk, t. ex. fr. och

eng. phare.

Farquhar [fa'k9], George,
f. 1678, d. 1707, engelsk drama-
tiker, en av restaurationstidens

framgångsrikaste lustspelsförfat-.'

tare. Bäst bland hans arbeten an-

ses The recruitmg officer (1706)

och The heaux stratagem (1707),

som genom sin friska ton fördel-

aktigt skilja sig från tidens öv-

riga dramatik.

Farragut [f8e'rr8g8t], David
Glasgow, f. 1801, d. 1870,

Farnesiska tjuren. Antik
tur.

marmorsknlb

I
Lå.
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nordamerikansk amiral, deltog

SS. eskaderchef i det nordameri-
kanska inbördeskriget. F. med-
verkade vid intagandet av New
Orleans 1862 och tillfogade med
hjälp av monitorer sydstatsflot-

tan ett nederlag vid Mobile 1864.

Farrar [f2e'rr9]. 1. Frede-
ri ek William F., f. 1831, d.

1903, engelsk präst, teologisk

skriftställare, 1869 predikant hos

drottning Viktoria, 1895 dom-
prost i Canterbury, gärna hörd

andlig talare, bekant genom ett

flertal teologiska arbeten, predik-

ningar och andra verk (ett fler-

tal i sv. övers., bl. a. Jesu liv;

Paulus; Evighetens hopp). — 2.

Geraldine F., f. 1882, gift

Tellegen, nordamerikansk
sopransångerska, debuterade på
Kungl. operan i Berlin 1901, en-

gagerad där 1901—06, sedan vid

Metropolitanoperan i New York.
F. uppträdde i Sthhn 1904 .och

1906.

Farrére [farä'r] , C 1 a u d e,

pg:. Charles B a r g o n e, f

.

1876, fransk författare, sjöofficer.

F. har skrivit en rad exotiska

noveller [Fumées d'opium, 1904;
Opium, 1922) och äventyrsroma-
ner; hans roman Uhomme qui

issassina (Mannen som mördade,
1916) har även dramatiserats.

Fars (fr. farce, av lat. fa/rci'-

*e, fylla, stoppa), kort teater-

stycke av övervägande situations-

comisk art. Stycken av denna
jcaraktär förekomma under alla

perioder av dramats historia,

särskilt rikt utvecklades genren
mder den senare medeltiden i

''rankrike; ett berömt verk från
lenna tid är den kvicka farsen
Idvokaten Pathelin. — I våra
agar användes ordet F. vanligen
m lustspel utan högre litterära

retentioner, avsedda blott att
oa.

Farsa'los, forntida stad i Tes-

salien, Grekland (nuv. Fersala),
där Caesar 48 f. Kr. tillfogade

Pompejufl ett förintande neder-
lag.

Farsanöarna, ögrupp i s. Röda
havet utanför arabiska kusten.
Korall- och pärKiske.

Farsista'n, Fars, bergig pro-

vins i mell. Persien vid Persiska
viken.

Farsot, se Epidemi och
Epizooti.

Farstorp, socken i Kristianst.

1., jämte Hästveda pastorat i

Lunds stift. 1,430 inv.

Fart, ett fartygs hastighet. F.

mätes i knop 1. nautiska mil per
tim. Den erforderliga maskinstyr-
kan (effekten) är nära propor-
tionell mot kuben på hastigheten,

så att effekten måste göras 8

gånger så stor, om hastigheten
skall fördubblas. — Ekono-
misk F. är hos handelsfartyg
den F., vid vilken den ekono-
miska behållningen av resan blir

störst, hos krigsfartyg den F.,

vid vilken fartyget med ett givet

kolförråd tillryggalägger den
längsta distansen (jfr Aktions-
radie).— Fart över grund,
den verkliga hastigheten, mätt i

knop från en fast punkt till en
annan, skiljer sig mer 1. mindre
från den på loggen avlästa F.,

beroende på havsströmmarnas
styrka och riktning.

Farthing [fa'thing], eng.,

"fjärdedel"; engelskt bronsmynt,
motsvarande i/i penny (1,9 öre).

Fartyg. Jur. Skall ett fartyg

anses ss. svenskt, måste det an-

tingen till minst två tredjedelar

ägas av svenska undersåtar 1. till-

höra ett aktiebolag, vars styrelse

har sitt säte här i riket och be-

står av aktieägare, som äro
svenska undersåtar. Huvudredare
skall alltid vara svensk undersåte
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och bosatt i Sverige. — Skeppsh.
Se Handelsfartyg, Krigs-
fartyg, Segelfartyg och
Skeppsbyggnad.

Fartygsingenjö'r, se Marin-
ingenjörkåren. — Far-
tyg8intende'nt, se Marin-
intendenturkären.

Fartygsinspektio'n. Enl. lag

av 16 okt. 1914 skall tillsyn å

fartyg utövas för utrönande av
huruvida fartyget fyller de i sjö-

lagen stadgade föreskrifterna med
avseende på sjövärdighet, utrust-

ning, skyddsanordningar mot
olycksfall, hygieniska anordning-
ar, bemanning, lastning och bar-

lastning. Tillsynen står under
överinseende av fartygsinspektio-

nens chefsmyndighet, som är

Kommerskollegium — i vissa av-

seenden under samverkan med
yrkesinspektionens chefsmyndig-
het (Socialstyrelsen) — och ut-

övas av fartygsinspektö-
rer 1. av andra, som av Kom-
merskollegium förordnas. Utom
landet utövas tillsynen av konsu-
lerna enl. särskilda stadganden.

Inom Kommerskollegium förestås

F. av Fartygsinspek-
tionsbyrån, under en byrå-

chef med skeppsbyggnadsteknisk
utbildning. Tillsynen utövas dels

genom besiktningar (sjövärdig-

hets- och passagerarfartygsbesikt-

ning), dels genom inspektion. By-
rån har vidare att utfärda tek-

niska cirkulär, granska ritningar

till nybyggnader av och ändring-

ar på fartyg, meddela dispens i

särskilda fall från vissa före-

skrifter samt utfärda fribords-,

passagerarfartygs- o. a. certifi-

kat. — För den lokala tillsynen

är riket enl. Kungl. förordn. av 31

dec. 1914 indelat i 6 fartygs-
inspektionsdistrikt med
vardera en förste fartygsinspek-

tör med fikeppsbyggnadsteknisk

utbildning samt ett antal andre
j

fartygsinspektörer. — Inspek-
tioner kunna verkställas när
som helst. Sjövärdighets-
och passagerarfartygs-
besiktning verkställes varje
år för passagerarfartyg, som gåri
i fart bortom linjen Skagen—

I

Lindesnäs och linjen Esbjerg

—

Texel, samt vartannat år för far-

tyg i inskränktare fart. För
andra maskindrivna fartyg 1.

segelfartyg av järn skall sjövär-

dighetsbesiktning ske vart fjärde
år, för träfartyg vart sjätte år.

Fartygsregister 1. skepps-
register, en under offentlig

kontroll förd beskrivande för-

teckning å fartyg. F. erbjuder
administrativ kontroll över sjö-

farten och är därjämte i regel av»

civilrättslig betydelse, främst ge-

nom att det möjliggör fartygets

hypotisering. — I Sverige föres

F. av Kommerskollegium och

skall enl. sjölagen § 2 innehålla

alla svenska handels- och passa-

gerarfartyg av minst 20 register-

tons dräktighet. Närmare bestäm-

melser ang. fartygsregistreringen

äro givna i en Kungl. förordn. av,

18 okt. 1901. IF. göres anteck-

ning om förändringar i ägande-

rättsförhållandena till fartyget;

däremot införas icke inteckningar

i fartyget. Enl. lag av 10 maj,

1901 ang. inteckning i fartyg kani

fartyg, som har minst 5 register-

tons dräktighet, intecknas för

fordran efter ansökan hos Stock-

holms rådstuvurätt, som för sär-,

skild bok över varje fartyg, var»

inteckning sökts.

Farukhaba'd, stad vid Gaiiges,

Främre Indiska halvön, i ettj

åkerbruksdistrikt. Fabriker för

kattuntryckning. 65,000 inv. f

Farvatten, de delar av hav,

sjöar och vattendrag, som. kunna*

befaras av fartyg. Jfr Farled!
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Far west [fa oe'st], eng.,

"fjärran västern", västra delen

av För. Stat.

Farväl, Kap F., Cape
Farewell, bergig ö vid Grön-

lands sydspets.

Faryngi't (av grek. fa'rynx,

svalg), svalginflammation. Akut
F. är vanl. förbunden med likar-

tad åkomma i luftstrupen och
luftrören. Kronisk F. är ett van-

ligt symtom av kronisk rubbning
i matsmältningen, är förenad

med torrhet i halsen, förorsakar

ofta besvärande torrhosta. Svå-

rare former erfordra läkarvård.

Fas. 1. F. (grek. fa'sis, av

fqi'nem, synas, fr. face), ansikte,

framsida, skifte, skede (i utveck-

lingen, jfr Faser). — Elektro-

tekn. Fas, Effektfaktor, se

Elektrisk ström. — Kem.
Se Gibbs, W. — 3. F. (lat.

fas), gudomlig rätt; det tillåtna.

— Per fas et ne' fas, "med
. rätt och orätt", obekymrad om
; medlen.

Fasa'd (fr. jagade, av lat.

fa'cies, ansikte), en byggnads
; sida, företrädesvis den, på vilken

i huvudingången är belägen. —
'Fasadtegel, på särskilt sätt

ytbehandlat tegel till fasadbe-

klädnad utan döljande putslager.

Fasa'ner, namn på ett antal

Fasanfåglar med lång-

sträckt kropp och ofta mycket
'lång stjärt. Hanarnas fjäder-
' skrud är brokig och färgprålande,

honornas vanl. brunspräcklig. F.

'leva i skogs- och buskmark och
tillbringa natten i träd. Arterna
av släktet Phasia'nus från s.ö.

I Europa och Asien ha huvudets
sidor mer 1. mindre nakna; tup-

parna ha två fjädertofsar på hu-
. svudet. Stannfåglar. Vanlig F.

'ii. ä d e 1 f a s a n, Phasiarms co'l-

ohicus, härstammar från v. Asien.

Tuppen har blåsvart, metallglän-

Ädelfasan. LSngd 80 era., varav stjär

ten 40 ciii.

sande huvud, vars nakna sidopar-

tier äro röda och svartprickiga.

Ryggen rödbrun med gulvita fläc-

kar, bröstet glänsande kopparrött
med svarta fjäderkanter, buken
svart, vingarna brunaktiga med
svarta och gula fläckar, stjärten

gråbrun med svarta tvärband.

Hönan är brunspräcklig med röd-

aktiga halsfjädrar. Hanarna av

ringfasan, Pliasianus torqua'-

tus, från Öst-Asien, och mongo-
lisk F., Pliasianus mongo'licu^,

Central-Asien, skilja sig från

föreg. bl. a. genom en vit halsring.

Hos grön F., Pliasianus versi'-

color, äro huvud, hals och bröst

glänsande grönsvarta. Dessa och
andra arter blevo urspr. införda

till mell. och v. Europa för jakt-

ändamål och hållas även i fången-

skap i s. k. f a s a n e r i' e r. De
nuvarande "jaktfasanerna" äro

ofta korsningar mellan arterna.

Även i Sverige: i Skåne och norr-

ut till Uppland, finnas förvildade

F. Fridlysta. Ännu praktfullare

äro tupparna hos en del kine

siska, även till Europa förda F
Av dessa är kungsfasanen
Pliasianus reeve'si, en av de stör

sta. Längd c: a 2 m., varav stjär

ten är c:a 1,5 m. Guldfasanen
Chryso'loplius pi'ctus, bär på hu
vudet en guldgul fjäderhuva och

omkring halsen en orangeröd,
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Liktorer med fasces. Teckning efter en
romersk relief.

svartstrimmig krage. Silver-
fasanen, Gennae'us nyctJie'-

merus, är ovan vit med svarta

sicksacklinjer och bär en svart

nacktofs. Glansfasanen, Lo-

p1i'0'phorus impeya'nus, från Hi-

malaya, är glänsande mångfärgad
och har rätt kort stjärt. Se även
Argusfasan.

Fasanfåglar, Phasia'nidae, en
fam. Hönsfåglar med näs-

borrarna täckta av ett icke fjä-

derklätt hudlock, tarser vanl.

icke 1. blott i övre delen fjäder-

bärande, baktån högre sittande

än övriga tår. På hals och huvud
finnas ofta nakna partier. Tup-

parna ha vanl. praktfull fjäder-

dräkt samt ofta sporrar ; hönorna
äro i regel mindre, ha oansenliga-

re färger samt små 1. inga spor-

rar. Boet bygges vanl. på marken.
Fam. omfattar ett stort antal ar-

ter, huvudsakligen från ö. halv-

klotet. Hit höra bl. a. höns-,

klipprapphönssläktet, fasaner,

frankolinhöns, kalkoner, påfåg-

lar, pärlhöns, rapphöns, satyr-

höns, tofsvaktel, vaktlar.

Fasanön, se Bidassoa.
Fasces [fa'sjes 1. fa'skei8], lat.

(plur. av fa'8cis, knippa), band-
omvirade spöknippen, som buros
framför de högre romerska äm-
betsmännen SS. hederstecken. An-
talet växlade efter rang. Bärarna
kallades liktorer.

Fasciatio'n 1. förband-
ni n g, missbildning, som yttrar

sig däri, att normalt cylindriska

stjälkar 1. rötter bli mer 1. mind-
re bandlikt utplattade, ofta även
vridna och veckade (se Tupp-
kam).

Fasci'kel, faski'kel (lat.

fasci'culus), bunt, samling.

Fasci'n, se F a s k i n.

Fascinera [fasjine'ra] (lat.

fascina're), förtrolla; tjusa.

Fascism [fasji'sm] (av lat.

fa'sces, se d. o.), en nationell rö-

relse i Italien, vilken uppstod i

samband med världskrigets av-

veckling. F. grundlades 1919 av

Benito Mussolini (se denne) och

åsyftade reaktion mot kommunis-
men, som i Italien vunnit hastig

utbredning på grund av världs-

krigets ekonomiska följder, och

mot den liberala regim, som av

räddhåga icke effektivt ingrep

mot av den röda agitationen

framkallade strejker och liknande

försök att lamslå samhällsorga-

nisationen. Mussolini hävdade
gentemot kommunismens antina.-

tionella och klassegoistiska idéer

en nationalistisk patriotism med
mottot: "Vårt land och icke vi

själva" och angav ss. närmaste

mål, att statsauktoriteten skulle

återställas, att alla samhällsklas-

sers rättigheter och skyldigheter

skulle erkännas, att samarbete

mellan olika klasser skulle etir

bleras och att arbetet skulle

skyddas. I mars 1919 grundade

han de första fascistiska kårerna,

som ordnades på militäriskt vis.

Deras första medlemmar . voro

f . d. officerare och soldater, tillhö-
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Paraderande fascister (1 mitten MussoUni).

rande de italienska stormtrup-
perna {arditi). De klädde sig i

svarta skjortor och fesliknande

mössor med svarta tofsar samt
antogo de romerska liktorernas

emblem, fa'sces, till tecken på den
myndighet, de eftersträvade; de
buro revolver och skodd käpp och
hälsade på gammalt romerskt
sätt genom att sträcka ut högra
armen; de fingo underkasta sig

jä,rnhård disciplin och uppfostra-
des till obrottslig lydnad mot
sina ledare. De röda bekämpades
med sina egna vapen (ofta ut-

bytta mot den mera ofarliga ricin-

oljan). F. visade i handling, att

varje förbrytelse, som begicks i

bolsjevismens namn, blev föremål
för repressalier. Särskilt i n. Ita-

lien, där flera städer behärska-
des av de röda, lyckades fascis-

terna fördriva dessa. Livsmedel
i
tillfördes orter, som på grund av

I kommunistiska strejker saknade
'. sådana. Arbetsvilliga, som för-

< följdes, erhöllo skydd. Härigenom
! vann F. snart förtroende bland
i allmänheten och tillväxte snabbt.
I jan. 1921, då rörelsen fick en
centraliserad militär organisa-
tion, uppgick dess medlemsantal
till omkr. 100,000. I nov. s. å.,

j

sedan vid valen 32 fascister in-

valts i deputeradekammaren, bil-

dades även
tiskt parti,

framgångar
munisternas
verksamhet,
des 26 okt.

ett politiskt fascis-

1922 tilltogo F:s
jämsides med kom-
alltmer stegrade

Ett ultimatum sän-

till ministären Facta
med krav på sex ministerposter

och kontroll över flygväsendet.

Samtidigt mobiliserades de fascis-

tiska kårerna. Ministärens för-

slag att proklamera belägrings-

tillstånd och sätta hårt mot hårt
godkändes icke av konungen, som
vid fascisternas marsch mot Rom
överlämnade regeringsmakten åt

Mussolini (29 okt.). Se vidare
Italien. Historia, och Musso-
lini.

Fa'ser (av fr. face, ansikte).

Ästr. De olika figurer, som den
solbelysta delen av en i sig själv

mörk himlakropp bildar, då den
betraktas från jorden. — Må-
nens F., se Månen. De inre
planeterna genomlöpa samma F.

som månen. De yttre planeter-

nas fasförändringar äro små; de
te sig alltid fullständigt 1. i det

närmaste cirkelrunda.

Fase'tt, facett (fr. facette),

slipad yta (särskilt på stenar och
glas). — Fasette' ra, slipa i

F. — Fasettöga, se öga.
Fasförskjutning, se Elek-

trisk ström.
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IlLI_[±/^l_y
Fasonjärn: Fr. v. I-t»alk, diffcrdiugerbalk, likfläusigt och olikflänsigt vinkeljärn,

U-balk, T-jiirn, beläggniugsjärn, 2-järn, kvadrantjäru.

Fashion [f8e'sj9n], eng., "fa-

son", mod; god ton. — Fashion-
able [f8e'sjanabl], modern, ele-

gant. — Fashionable news
[njo'å], societetsnyheter.

Fashoda, se Kod ok.

Fashodaafifären [f8sjpo'da-],

en fransk-brittisk konflikt 1898.

En fransk expedition under en
kapten Marchand, som för att

utsträcka Frankrikes välde tvärs

över den afrikanska kontinenten
1896 sänts från Franska Kongo
till staden Fashoda vid Nilen,

hade där hissat den franska flag-

gan. Då England efter Kitcheners
framgångar i Sudan (se d. o.)

betraktade fransmännens närvaro
i Nildalen ss. en kränkning av
dess och Egyptens rättigheter,

uppmanades fransmännen att ut-

rymma orten. Konflikten orsaka-

de stark spänning mellan mak-
terna, men Frankrike gav vika

på utrikesminister Delcassés ini-

tiativ. F:s avveckling och en föl-

jande fransk-brittisk kolonial-

traktat 21 mars 1899 äro de

Faskinmadrass färdig att sänkas ge-
nom påkastning av ballaststen. Damm-

byggnad 1 Kina.

första tecknen på den omsväng-
ning i Frankrikes förhållande till

England, som Delcassé genom-
förde.

Faski'kel, se F a s c i k e 1.

Faski'n, fascin (av lat.

fa'scis, knippa) , hopbimtade
trädgrenar, ris o. d., vanligen i

form av mattor 1. valsar, som an-

vändas vid vattenbyggnadsarbe-
ten (dammbyggnader, för utfö-

rande av strandskoningar o. d.),

i regel för att förhindra utskär-

ningar av vattnet, 1. som bädd-
ning för vägar, husgrunder o. d.

Tillverkas på det torra eller vid

mindre vattendjup på stället

gradvis utåt stranden. S. k.

sänkfaskiner tillverkas

vanligen på särskilda arbets-

platser, varifrån de bogseras till

byggnadsplatsen och sänkas me-
delst sten- eller jordfyllning.

Faso'n (fr. fagon, eng. fashion,

se dessa ord), form; mönster på
tyg etc.

;
plur. fasoner (fula

1. onödiga) åtbörder, (o) skick. —
F a s o n e' r a, forma. — F a s o -

n e' r a d, formad, mönstrad
(t. ex. om tyger).

Faso'njäm, valsat järn av

olika tvärsektion, använt i ma-
skin-, skepps-, bro- och husbygg-

nad. Se ill.

Fasta, avstående från all 1.

visst slag av föda under längre 1.

kortare tid, förekommer i ett

stort antal religioner, dels ss.

självständig religionsövning, be-

släktad med sorgebruken och av-

seende att vinna gudomens väl-

behag 1. rentav förvärva sig för-

tjänst inför Gud (exempelvis i
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judendomen och islam), dels ss.

förberedelse för deltagande i sär-

skilt högtidliga kulthandlingar

(bl. a. hos grekerna och i Isis-

kulten). Inom den kristna kyrkan
fastade man under äldre tider, i

anslutning till judisk sed, vissa

veckodagar. En ny, för kyrkan
egenartad form av fasta är den
från 300-t. härrörande och av gre-

kiska och romerska kyrkorna
ännu iakttagna 40-dagarsfastan

närmast före påsk, vilken till

namnet också finnes kvar i vårt

kyrkoår. Jämte denna iakttaga

de nämnda kyrkorna även andra
fastetider. I den grekiska kyrkan
får under F. endast vegetabilisk

föda förtäras; den romerska till-

låter därjämte mjölk, smör, ägg
och fisk. Jfr Fastlagen.
Fastage [fasta'sj], laggkärl,

fat.

Fast anställd, benämning på
personal vid svenska krigsmak-
ten, som frivilligt ingått i tjänst.

Vanligen brukar benämningen
användas blott å personal av
manskapsklass, till skillnad från
det "värnpliktiga" manskapet.
Före 1901 års härordning voro

: motsv. beteckningar stam och be-
' väring.

Fastbom, Ernst, f. 1871,
skådespelare, författare, har se-

.|dan 1892 tillhört Folk-, Vasa- och
Södra teatrarna och uppträtt i

folkskådespel, däribland flera av
honom själv författade.

Fastebrev, före 1875 det bevis,

som av rätten meddelades röran-
de oklandrad lagfart. F. är nu-
mera ersatt med lagfartsbevis.

i Fast egendom, se E g e n -

Il om.
Fasterna, socken i Sthlms 1.,

pastorat i Uppsala stift. 1,545
linv. — IF. ligger Mörby (se d.

).) borgruin.

Fasthet, ie Hållfasthet.

Fa'sti (lat., plur. av fa'stus,

lovlig), kallades i det gamla Rom
de dagar, då rättskipning var
tillåten, övriga dagar kallades

nefa'sti, olovliga. De över dessa

dagar, årets festdagar m. m. upp-
rättade kalendrarna benämndes
också F. Namnet övergick sedan
även på årliga ämbetsman-
nalängder, i vilka uppgifter

om tidshändelserna infogades, så

att de bildade ett slags anna-
ler (se d. o.). De förnämsta äro

de s. k. F. capitoWni, som om-
fatta republikens och Augustus'
tid. Ovidius' ofullbordade dikt-

cykel Fasti har stort kultur-

historiskt värde.

Fastighet, en på visst sätt

avgränsad del av jordytan med
tillhörande utrymme uppåt och

nedåt, så långt mänskligt förfo-

gande praktiskt taget sträcker

sig. Till F. höra ej blott markens
särskilda beståndsdelar utan även
därå uppförda byggnader, även-

som ledningar och anläggningar,

som äro på varaktigt sätt med
marken förbundna (lag av 24 maj
1895). Med hänsyn till använd-
ningen är en F. antingen jord-

bruksfastighet (lantfastighet)

eller bostadsfastighet (stadsfas-

tighet 1. vanl. byggnadstomt).
För jordbruksfastigheter och bo-

stadsfastigheter gälla i flera av-

seenden olika regler. — Städer

och stadsliknande samhällen.

Först genom senare års lagstift-

ning (framför allt lagen 12 maj
1917) ha fullständiga bestämmel-
ser tillkommit för stadsfastighe-

ternas bildande och redovisande.

I varje stad skall numera en sär-

skilt förordnad, sakkunnig per-

son (fastighetsregisterföraren)

föra ett fastighetsregis-
ter, som jämte den därtill hö-

rande registerkartan an-

ger de säl-skilda F:8 läge och
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storlek. Inom de i stadsplanen
ingående byggnadskvarteren be-

lägna F. kallas tomter ocli

upptagas med nummer — undan-
tagsvis med nimamer i förening

med littera — kvartervis i den
ena avdelningen av fastighets-

registret, tomtboken. Tomt
nybildas och ändras genom
tomtindelning, vartill för-

slag, återgivet å tomtindelnings-

karta, anges av byggnadsnämn-
den och vara fastställelso medde-
las av K. B. Skall tomten bildas

av mark från olika fastigheter,

kräves tillstånd av domstolen;
består den nya tomten allenast av
mark från en och samma fastig-

het, genomföres tomtbildningen
så, att tomten på ägarens begä-

ran införes i tomtboken. Stads-

fastighet, som ej är tomt, kallas

stadsäga och redovisas i fas-

tighetsregistrets andra avdelning,

stadsägoboken. Ändringar i

fastighetsindelningen inom stads-

ägoområdet ske genom tomtindel-

ning, avstyckning, laga skifte ocli

sammanläggning. Vid tomtindel-

ning (se ovan) övergår stadsägo-

jord till tomter. Vid avstyck-
ning avskiljes visst, till sina

gränser bestämt område av en

stadsäga till särskild stadsäga.

Förrättningen verkställes av sam-

hällets mätningsman eller för av-

styckningars verkställande sär-

skilt förordnad person, varpå för-

rättningen fastställes, i stad med
magistrat av denna myndighet,

men eljest av K. B. Laga
skifte avser utbrytning av

kvotdelar av en stadsäga och

är med vissa modifikationer un-

derkastat samma bestämmelser i

städerna och å landsbygden. Ge-

nom sammanläggning
förenas flera stadsägor till en

stadsäga. Ärendet behandlas av

domstolen. Nu berörda bestäm-

melser gälla alltid beträffande
tomtbildning, i övrigt gälla be-

stämmelserna endast för städer
och samhällen, för vilka enl. K.
M:ts förordnande föres fastig-

hetsregister såsom för stad. I

övriga stadsliknande samhällen
upptagas F, i jordregistret (se

nedan), men tomterna inom sam-
hället upptagas i en tomtbok ss.

i stad. — La/ndsbygden. över F.

på landet föres hos Kammarkol-
legirun en längd, jordeboken,
som i avskrift finnes tillgänglig

hos landskontoren och härads-
skrivarna i vad angår vederbö-

rande landsända. I jordeboken,

vilken urspr. var avsedd för an-

teckningar om F:s årliga av-

gälder till kronan och bidragen
till försvarsverket, äro lantfastig-

heterna upptagna med namn och

nummer, varjämte för hemmanen
deras mantal (se d. o.) anges.

F., som ej varit av den storlek,

att de kunnat åsättas mantal,

kallas lägenheter. I en sär-

skild bilaga till jordeboken för-

tecknas jordavsöndringar (se

nedan). I jordeboken återfinnas

inga arealuppgifter, ej heller upp-

lysningar angående den fortgåen-

de fastighetsbildningen genom
delningsförrättningar. Föränd-

ringar i fastighetsindelningen få

av gammalt blott företagas enl.

lagbestämda principer och under

myndighets kontroll. Delningsfor-

merna äro laga skifte, klyvning,

ägostyckning och jordavsöndring.

Vid laga skifte erhålla jorde-

boksenheter, som ligga i samfäl-

lighet, särskilda områden å mar-

ken. Laga skifte kan ock ske å

redan delad mark för erhållande

av en for ägornas brukande lämp-

ligare belägenhet a de särskilda

F. Vid klyvning (hemmans-

klyvning) delas ett hemman eller

en lägenhet efter andel i manta-
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let eller lägenheten. Klyvnings-

delarna betecknas sedan med sam-

ma namn och nummer som den
odelade F. och med bibehållande

av det mantal eller andelstal,

varmed delägarna ingingo i del-

ningen. Ägostyckningär en

F:s delning i av ägaren till sina

gränser bestämda områden, var-

efter delarnas storlek 1. mantal
uträknas. I syfte att förhindra

bildandet av F. med otillräcklig

skogstillgång gälla beträffande

ägostyckning i Norrland och

Värmland särskilda bestämmel-
ser (lag 25 juni 1909). Vid
jordavsöndring avskiljes

från en F. (stamfastigheten) ett

I jordområde utan att, om stam-
}i fastigheten är åsätt mantal, dess

j
mantal förändras. Avsöndrat om-
jråde skall vara avfattat å karta,

upprättad av lantmätare eller

annan i ägomätning kunnig per-

son. Fastställelse å jordavsönd-
ring meddelas av K. B. Från
hemman och i jordeboken uppta-
sjen lägenhet får ej utan särskilt

lillstånd av K. B. avskiljas mera
(än en femtedel. Från avsöndrad

I

lägenhet får avsöndring ske utan
^begränsning till viss del av lägen-

itieten. — För erhållandet av en
:uUständigare registrering och
ndividualisering av landsbyg-
dens F. än den jordeboken läm-
'iiar, föres numera av överlant-

nätarna ett särskilt j o r d r e -

:i st er (Kungl. förordn. 13 juni

• 908), i vilket upptagas varje

lemman, hemmansdel och lägen-

let särskilt för sig med särskilda

»egisternummer samt anges varje

':s namn, mantal, areal, andel i

issa för skifteslaget gemensam-
jia ägor, uppgift på lantmäteri-

'Drrättningar rörande F. m. m. —
astighetsbevillning, se

,
kattelagstiftning. —
laatighetsbok, av offentlig

myndighet förd bok för inskriv-

ning av rätt till fast egendom.
På landet föres F. särskilt för

lagfartsärenden (lagfartsbok)

och särskilt för inteckningsären-

den (inteckningsbok). I stad an-

tecknas lagfarts- och intecknings-

ärenden i en gemensam F. —
Fastighetsregisterkom-
missionen, tillsynsmyndighet
över fastighetsregistreringen i

städer och vissa andra samhällen
enligt bestämmelse i 7 kap. 14 §

av lagen om fastighetsbildning i

stad. Kommissionen består av 3
av K. M:t utsedda personer, av
vilka en är tillika ordförande och
en tillika sekreterare. Instruktio-

nen för F. är av 8 mars 1918.

Fastingen 1. fastings-
marknaden hölls intill 1903

årligen i april (urspr. i fastan,

därav namnet) i Kristinehamn.
Före järnvägarnas tid, då staden

var transitoort för Bergslagens

järnexport över Göteborg, be-

stämdes järnpriserna på F., där
även betydliga affärer uppgjor-
des.

Fast kropp, se Aggrega-
tionstillstånd.

Fastkäkar, Plectogna'thi, en

underordn. egendomligt formade
Benfiskar med sammanvuxna,
orörliga över- och mellankäks-

ben, liten mun och små gälöpp-

ningar. Simblåsan är ej förenad

med tarmen. Bukfenor saknas

Fastkäkar. Östra-
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ofta. Hos koffertfiskarna
(fam. Ostracio'ntidae) är den
tre- 1. fyrkantiga, på undersidan
plattade, ofta vackert färgade och
ofta taggiga kroppen täckt av ett

fast hudpansar av kantiga plåtar,

mjukare endast vid fästet av
bröst-, rygg- och analfenorna
samt vid roten av stjärten. Längd
c:a 3 dm. Varma hav bland
koraller. Till F. höra även fil-,

klot- och klumpfiskar.

Fastlagen, i nutida svenskt
språk detsamma som den före

påsk gående "fastan" (se

Fasta), vilken också benämnes
fastlagstiden. Från början
betecknar F. emellertid något
helt annat, nämligen den längi-e

1. kortare tid, som gick omedel-

bart före den stora fastans in-

träde (i och med askonsdagen;
jfr namnet Fastlagssönda-
gen) och som var fylld av lust-

barheter av olika slag (jfr Fet-
tisdag, Karneval). Ordet
F. sammanhänger heller icke vare

sig med "fasta" 1. med "lag"

utan är en förvanskning av det

ty. Fastelabend (da. Fo.stelavn)

,

vilket i sin ordning uppkommit
genom ett missförstånd av det

gamla Faselabend, "skämtkväll".

Fastlagsris, ris av björkkvis-

tar. Med F. plägade man på
skämt piska varandra under fast-

lagen (1. påsken). Seden har sitt

ursprung i föreställningen om en

hos trädet inneboende livskraft,

som genom piskningen tänktes

överförd på delinkventen. Dessa

föreställningar om trädets kraf-

ter ha tagit sig uttryck i en

mångfald seder, såsom m a j
-

ning vid olika tillfällen, plan-

terande av v å r d t r ä d o. d. Se

vidare Trädkuit.
Fastlagsspel, ty. Fastnachts-

spiele, burleska folkskådespel,

som uppfördes under karnevals-
tiden, särskilt natten till askons-
dagen. De uppträdande voro
vanl. unga hantverkare, stundom
understödda av yrkeskomedian-
ter. F. äro de första ansatserna
till ett tyskt lustspel. Särskilt i

[

det rika Niirnberg vunno de fasta

former j här funnos på 1400-t.

flera namngivna författare av F.

och på 1500-t. skomakaren och
mastersångaren Hans Sachs (se

d. o.), som höjde artens anseende
med sina till ett 60-tal uppgående
F. Motiven i F. äro av växlande
slag: hjältesagor, novellmotiv och
realistiska verklighetsskildring- ,<

ar; från reformationstiden finnas

även F. med religiöst-polemiskt

innehåll och mera allvarligt än

komiskt framställningssätt. — F.

spriddes även till Sverige; från,

1400-t. finnes bevarad dialogen

Hii/ru Jul och Fasta de trätte.

Liksom i Tyskland försvunno de

även här under 1600-t.

Fastland, se Kontinent.
Fastmakare, den grövsta ka-

bel, som användes vid förtöjning

av fartyg.

Fast räkning, ofta förk. F. t.I

en handelsterm, som innebär, at^

köparen övertar ett varuparti

utan rätt att (ss. vid k o m m i s

s i o n) returnera det osålda.

Fastställelsetalan, se Talan,

Fasvinkel, se E 1 e k t r i s 1

ström.
Fat 1. Ä m, äldre sv. rymdmåt

för våta varor, 157 1.

Fa'ta, se F a t u m.

Fatabur 1. fatbur (fsv. fi

kläder, och bur, bod), en byggnj

vari familjens kläder och dyrbä

heter förvarades; den var i al'

mänhet massivt konstruerad oc

försedd med utspringande loft ti^

värn mot inkräktare. — ]F a t al,
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b u r s 1 ä n, under medeltiden

vissa svenska områden, som ej

bortförlänades utan voro avsedda
till konungahusets underhåll.

Fataburen, en sedan 1906 av
Nordiska Museet i Sthlm utgiven
kulturhistorisk tidskrift.

Fata'l (lat. fata'lis), ödesdiger,

olycksbringande, förtretlig. —
Fatalite't, olycka, förtretlig-

het.

Fata'lier (av lat. fata'Us i bet.

oåterkallelig) 1. fata'lietid, i

lag bestämd tid, inom vilken nå-
got skall fullgöras. Den sista da-
gen av fatalietiden kallas fata'-
1 i e d a g. Infaller denna på en
söndag, utsträckes fatalietiden

till nästa söckendag.

Fatali'sm (av lat. fa'tum,
öde), en filosofisk och teologisk
'ståndpunkt, från vilken allt, som
•sker, de mänskliga handlingarna
inberäknade, uppfattas ss. ound-
vikligt förutbestämt, vare sig' ge-

aom en opersonlig, "blind" natur-
nödvändighet eller av en gudom-
lig allmakt. Ur sistnämnda syn-
punkt ter sig särskilt muhamme-
ianismen som en fatalistisk

Iskådning, ehuru F. även är före-

rädd inom kristendomen. Jfr
Determinism.
Fatalite't, se Fatal.
Fata morga'na, se L u f t -

p e g 1 i n g.

Fa'tima, d. 632, Muhammeds
'.otter, gift med Al i (se d. o.).

Fatimi'der, ättlingar av A 1 i

ch Fatima (se d. o.), vilka
örgäves hävdade sin arvsrätt till

alifatet. De bildade även en reli-

iös sekt, på vilken deras ök-
amn sjiiter (partigängare)
vergick. F. förvärvade makten
v^er n.v. Afrika och 969 över
gypten men ha endast bibehål-
t sig i Marocko, vars nuv. sul-
mätt räknar sig till F.

Fatmomakke, lappkapell i v.

delen av Vilhelmina skn. Västerb.

1., vid en nordlig vik av Kultsjön,

Fa'tsia, växtsläkte (fam. Ara-
lia'ceae) med en art, F. japo'nica
{== Ara'lia Siébo'ldii), allmänt
odlad rumsväxt, härstammande
från Japan. Den har stora, hand-
flikiga blad och går vanl. under
benämningen "aralia".

Fatsnäckor, se Tunnsnäc-
kor.

Fattigvård, i dess numera
hävdvunna betydelse samman-
fattningen av de åtgärder, som
enl. lag, i regel genom kommu-
nala organ, vidtagas för att be-

reda underhåll och vård åt dem,
vilka äro oförmögna att genom
arbete försörja sig, saJina egna
tillgångar och icke annorledes
(t. ex. genom anhöriga 1. enskild
välgörenhet) få erforderlig hjälp.

Den särskilt anordnade offentliga

hjälpverksamhet, som kan påkal-
las vid allvarligare ekonomiska
kriser, svårare dyrtid och arbets-

löshet, räknas icke ss. F. — Re-
dan i landskapslagarna finnas
bestämmelser rörande vård av
fattiga, bl. a. stadganden om att

en del av sädestionden skulle till-

falla nödställda. I regel synas
bönderna själva ha fått utdela
den till de fattiga anslagna delen
(de'cima pau'perum, fattigtion-

den). Vid medeltidens slut in-

drogs dock hela tionden till kyr-
kan. Vidare finnas i landskaps-
lagarna bestämmelser om arbets-
för persons skyldighet att för-

sörja sig själv och om försörj-

ningsplikt gentemot föräldrar.

Slutligen må nämnas stadgande-
na om "flatföring^', som innebar,
att den, som ej längre kunde
försörja sig själv, skaffade sic

underhåll och vård genom att till

närmaste arvingar eller, om dessa
ej önskade mottaga honom, till

I

Le I. III.
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oskyld person (ofta även kyrkan
1. anstalt för fattiga) överlämna
sin egendom. Under medeltiden
handhades F. i huvudsak av kyr-
kan och religiösa organisationer
samt bekostades till största delen

av enskilda bidrag. F. vilade på
den uppfattningen, att det var
ett "Gudi behagligt verk" att

giva allmosor till de fattiga. Här-
igenom uppmuntrades tiggeri och
allmosegivande, och bland de
nödställda inmängde sig allt

större skaror av dagdrivare, lät-

tingar och kriminella element,

mot vilka stränga repressiva åt-

gärder blevo av nöden. I början
av 1300-t. torde de första hospi-
talen och helgeands-
husen, som omhändertogo alla

slag av vårdbehövande, ha upp-
rättats. Helgeandshuset i Upp-
sala, som blev färdigbyggt 1305,

var antagligen det första i sitt

slag i Sverige. Vid medeltidens

slut bestod F. dels i försörjning

på hospital, som bekostades av
kyrkans medel, gåvor och testa-

mentsmedel, dels i allmosegivan-

de. De fattiga, som orkade gå om-
kring och tigga, försågos med av
prästerskapet utfärdade rekom-
mendationsbrev, s. k. tiggar-
p a s s. Olovligt bettlande bestraf-

fades strängt. Passen gällde först

inom stiftet; genom 1698 års tig-

garordning begränsades det le-

gala tiggeriet till hemsocknen,
och 1847 utfärdades uttryckligt

förbud mot varje slag av bett-

lande. — Reformationen medför-

de betydande förändringar av F.

Luther bröt med den medeltida

uppfattningen av fattigdomen ss.

något gott i och för sig och av all-

mosegivande utan urskillning ss.

en god gärning samt utgick ifrån

Pauli ord : Om någon icke vill ar-

beta, så skall han icke heller äta.

I och med reformationen blev F.
en statens angelägenhet, och kyr-
kan berövades de medel, varmed
den kunnat underhålla de fattiga.

Gustav I ägnade synnerlig om-
sorg åt hospitalsväsendet, men
all annan F. förblev ända till

1700-t:s slut grundad på enskild
välgörenhet, trots omfattande
försök vid 1624 års riksdag att

efter mönster av drottning Elisa-

bets engelska fattigvårdslagstift-

ning (1601) ordna frågan. Upp-
fattningen om socknens skyldig-

het att taga vård om sina fattiga

trängde alltmera igenom. Hospi-
talsordningen av år 1753 fastslog,

huru kostnaderna för F. skulle

fördelas på invånarna i propor-

tion till deras andra utskylder.

Härmed uppstod frågan om den:

fattiges hemortsrätt (var-j'

igenom fastställdes, vilken kom-ji

mun skall bekosta underhållet av
en viss fattig) , en fråga, som sär-

skilt under 1800-t. komplicerades

i samband med befolkningens till

tagande rörlighet och massfattig

domens uppträdande som följd a^

den inbrytande industrialismen

Härvidlag stodo industriidkarna-

och godsägarnas behov av arbets

kraft gentemot den bofasta,

bondebefolkningens önskan ati

vägra inflyttning till socknen a^

personer, som befarades skoh

falla F. till last. 1788—1848 vai

inflyttningen i en kommun i vissj

fall beroende av sockenstäromanf

medgivande. — Efter flera ansat

ser till en reform av F. i börja'

av 1800-t. erhöll Sverige 1847 ei

fattigvårdsförordning, som fast

slog vissa allmänna, fullt moder

na grundsatser för F:s handha

vande men som samtidigt läm

nade stor frihet åt kommunerc;

att efter de lokala förhållanden:

ordna sin F. i enlighet med dess;
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principer. 1871 års fattigvårds-

förordning betecknar en reaktion

mot tidigare fattigvårdslagstift-

ning, borttog den fattiges rätt att

anföra besvär över att F. vägrats

och begränsade starkt F:s under-

stödsskyldighet. Då dessutom nå-

gon egentlig tillsyn över handha-
vandet av F. icke förekom, blev

densamma på många håll av un-

derhaltig beskaffenhet. I början av

1900-t. vidtog en kraftig reform-

rörelse, som bl. a. tog sig uttryck

i bildandet av Svenska fat-
tigvårdsförbundet (sed.

o.), och krav på ny fattigvårds-

lag framställdes allmänt. En dy-

lik antogs 1918 och trädde i kraft

med ingången av 1919. Den nya
lagen åsyftar att i varje fall av

; faktiskt nödläge under humana
i former lämna tillräckligt under-

1 håll och tillfredsställande vård

i
och upphäver i vissa avseenden

i den kommunala självständigheten

1 på F : s område. — Enl. 1918' års

I lag åligger det fortfarande kom-
1
munerna att ombesörja och be-

kosta F. (kommunen — fattig-

vårdssamhälle), ehuru gottgörel-

se helt 1. delvis lämnas av lands-

tingen för på vissa anstalter vår-

dade sjuka och abnorma fattiga.

Dessutom ersätter staten kom-
munens kostnader för vård av
personer, vilkas hemortsrätt ej

kunnat utrönas, utländska med-
borgare m. fl. Landstingen och
jstaten ha härigenom övertagit

b:a 6 mill. kr. av kommunernas
):. n. till c:a 40 mill. kr. uppskat-
jcade fattigvårdskostnader. Kom-
inunens fattigvårdsstyrelse är

Ikyldig lämna vad som är erfor-

lerligt i avseende på underhåll
lich vård åt medellösa personer,

lilka på grund av minderårighet
'

I
ej fyllda 16 år), ålderdom, sjuk-

jom 1. eljest bristande kropps- 1.

Själskrafter äro oförmögna att ge-

nom arbete försörja sig och vil-

kas behov ej annorledes avhjälpes
(obligatorisk F.). Fattig-

vårdsstyrelsen kan även lämna
understöd i andra fall (d. v. s. till

personer, som icke äro oförmögna
till arbete). Den nödställde kan
numera, då understöd helt 1. del-

vis vägras, anföra besvär här-

över hos K. B. Föräldrar ha s. k.

ovillkorlig försörjningsplikt gent-

emot minderåriga barn, liksom
man gentemot hustru. Dessutom
åligger det föräldrar och vuxna
barn att försörja varandra i mån
av behov å ena och förmåga å
andra sidan. Denna s. k. villkor-

liga försörjningsplikt åligger

också hustru gentemot man. De
försörjningspliktiga skola tillse,

att fattigvårdssamhället icke be-

tungas med F. åt dem, försörj-

ningsplikten omfattar. Lagen in-

nehåller bestämmelser om åtgär-

der mot försumliga försörjnings-

pliktiga. I sista hand kan den,

som icke fyller ovillkorlig för-

sörjningsplikt, av K. B. ådömas
tvångsarbete. Fattigvårdssam-
hälle äger att av den, som åtnju-

tit F., uttaga ersättning därför.

Likaledes kan ersättning för obli-

gatorisk F. uttagas av försörj-

ningspliktig. — F. skall av den
fattige sökas i den kommun, där
han vistas, och bekostas av den
kommun, inom vilken han har
hemortsrätt (se d. o.). — Fis
huvudformer äro understöd i

henmiet, utackordering i enskilt

hem 1. vård på anstalt. För utrö-

nandet av fattigvårdsbehovet

samt tillsynen över understöds-

tagare, bör fattigvårdssamhället

indelas i distrikt, vart och ett

närmast under uppsikt av en

ledamot i fattigvårdsstyrelsen.

Lagen innehåller även vissa

stadganden, som avse att bilda

underlag för vårdar- 1.
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Elberfeldsystemet (så

benämnt efter den i Elberfeld

1852 av kommerserådet Daniel
van der Heydt genomförda orga-

nisationen av stadens F., vilken

vid F:s utövande i stor utsträck-

ning anlitat frivillig hjälp av
lämpliga samhällsmedlemmar).
Vårdarna, av vilka var och
en får sig tilldelat ett mindre
lokalt område och ett fåtal un-
derstödsfall, sammanslutas van-
ligen i krets- 1. distriktssty-

relser, som ha att till fattig-

vårdsstyrelsen avgiva förslag till

hjälpåtgärder och stundom själva

kunna meddela F., dock i regel

icke besluta om intagande å an-

stalt. Motsatsen till vårdar-
systemet plägar kallas tjänste-
mannasystemet; här är det
avlönade tjänstemän, som utföra
det egentliga fattigvårdsarbetet.

En mellanställning intager det

s. k. blandade systemet,
som förenar de båda nyss nämnda
systemens fördelar och vid vilket

särskilt den förberedande under-
sökningen beträffande behovet
och rätten till F. lagts i avlönade
tjänstemäns händer. Denna orga-

nisation av den öppna F. är nu-
mera den i städerna vanligaste.
— Fattigvårdssamhälle skall

ha möjlighet att på kommunal
anstalt (vanl. kallad ålder-
domshem) bereda vård åt un-
derstödstagare, vilka ej lämpligen
kunna understödjas i hemmet 1.

utackorderas. Ett stort antal dy-

lika ha redan kommit till stånd,

ehuru anstaltsvården först 1929

behöver vara definitivt ordnad.

De moderna ålderdomshemmen
uttränga alltmera fattiggår-
darna (försörjningshem i före-

ning med jordbruk) . Lagen före-

skriver också ett nytt slag av

anstalter, arbetshem, vilka

av landsting och större städer

skola uppföras för omhänderta-
gande av försumliga försörjnings-

pliktiga och från ålderdomshem-
men utgallrade, svårhanterliga
understödstagare. Vid slutet av
1923 äro 3 dylika i verksamhet.
Arbetshemmen ersätta delvis de
förut befintliga arbetsin
rättningarna och arbeta
husen, vari de, som stodo
under fattigvårdsstyrelsens hus
bondevälde, genom arbete fingo

avbetala skuld till fattigvården
Emellertid plägade även andra
understödstagare intagas i dessa

anstalter. Fattigvårdsstyrelsen är,

skyldig att vid behov bereda uni

derstödstagare vård på special-ji

anstalt. Lagen innehåller ytter|

ligare en del bestämmelser, avi

sedda att åstadkomma förbättrad

vård av de utav F. omhändertag'
na barnen. — Den viktigaste ny
heten i 1918 års fattigvårdslag äi

införandet av statsinspek*
tion av F. Denna utövas del

av statens fattigvårdsin
s p e k t ö r, som är chef fe

socialdepartementets byrå för fai

tigvårds- och barnavårdsärendei^]

dels av ett antal fattig
vårdskonsulenter, vilk;

äro tjänstemän hos K. B. och ut

öva inspektionsverksamhet inoD

var sitt distrikt. Inspektionens

viktigaste åliggande är att med
dela råd och upplysningar tiJ'

fattigvårdsstyrelserna. — M
1921 var antalet av F. undei!

stödda i Sverige 253,078, av vilk
|

106,035 tillhörde städerna. Undei'

stödstagamas antal utgjorde 4,2,

% av folkmängden i hela riket i

städerna 6,02 % mot 3,51 % p
landsbygden). Av hela antalc

understödstagare voro 33,790 d
rekt understödda barn, 155,03:

äldre personer och 64,258 s.

tillhörande barn (d. v. s. mindei

åriga, hemmavarande baVn, til

afl

ei^l

I

ii

J
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hörande av kommunen understöd-

da personer). Antalet fullt för-

sörjda uppgick till 82,502, del-

vis understödda till 117,618 och
tillfälligt understödda till 52,958.

Av understödstagama erhöllo

145,833 understöd i sina hem,
31,315 voro utackorderade, 19,109

vårdades i sjukvårdsanstalter,

47,446 voro intagna på fattig-

vårdsinrättningar av olika slag

(ålderdomshem, fattiggårdar, fat-

tighus, barnhem m. m.), 2,954

voro inhysta i mindre fattig-

stugor och 6,421 erhöllo under-
stöd på annat sätt.

I

Fa'tum, lat. (av fa'ri, tala),

det utsagda, siarord ; öde. —
Plur. f a' t a, ödesdemoner, ett

annat namn för p a' r c e r, grek.

'raoirer (se M oi r a).

• Faubourg [fåbo'r], fr. (av

jlat. fo'ris, utom, och bo'rgus,

'borg), förstad. Användes i flera

j ortnamn, t. ex. F. S:t Ger-
m a i n, F. S : t H o n o r é, eg.

jförstäder till (numera stadsdelar
;i) Paris.

Faulensee [fao'lenåe], bad-
i3ch brunnsort i kantonen Bern,
ISchweiz, vid Thunsjön.

I
Fann, se F a u n u s.

j Faii'na (av Faunus, se d. o.),

jljurvärld, alla inom ett område
1^. en (t. ex. geologisk) period
örekommande djur; beskrivning
IV denna djurvärld. — F a u -

i i' s t, person, som utforskar F.
— Fauni'stisk, med avseen-
le på F.

Fan'nus, lat.. Faun, fornita-

isk ^ herde- och fruktbarhets-
udomlighet, sedermera identifie-

ad med den grekiske Pan (se

.0.). Understundom tänkte man
ig flera fauner, som liksom saty-
erna följde Dionysos. — I Rom
Jirades F. som Lupe'rcus
"vargfördrivaren") 15 febr.

I Faure [får]. 1. Jean Bap-

tist e F., f. 1830, d. 1914, fransk
operasångare (baryton), 1861

—

76 anställd vid Stora operan i

Paris, känd som kompositör av
ett antal populära sånger. — 2,

Felix F., f. 1841, d. 1899,
fransk president 1895—99, var
till yrket skeppsredare och inval-

des 1881 i deputeradekammaren.
1881—88 understatssekreterare i

flera ministärer. Se vidare
Frankrike. Historia.

Fauré [fåre'], Gabriel, f.

1845, fransk tonsättare, direktör

för konservatoriet i Paris 1905

—

20, har i en av César Franck på-
verkad stil skrivit en del orkes-

terkompositioner och körverk,
bl. a. La naissance de Venus,
samt värdefulla sångkompositio-
ner och kammarmusik.

Faurås, härad i Hall. l:s mell.

domsaga, omfattar socknarna
Gunnarp, Fagerred, Källsjö, Ulla-

red, Gällared, Okome, Svartrå,
Köinge, Dagsås, Sibbarp, Ljung-
by, Alvshög, Vinberg, Stavsinge
och Morup. 17,055 inv.

Faust. 1. Se Fust. — 2. Jo-
h a n n 1. Georg F., f . omkr.
1490, d. trol. 1539, tysk svart-

konstnär. F. studerade först teo-

logi, förde sedan ett kringströ-

vande liv och förmenades sitta

inne med hemligt vetande. Tidigt

bemäktigade sig folkfantasin F,,

som ansågs stå i förbund med
djävulen. Den första framställ-

ningen av F:s levnad är den i

Frankfurt a. M. 1587 tryckta
Historia von Dr. Johann Fausten,
av obekant författare. 1599 ut-

gavs en av luthersk ortodoxism
färgad bearbetning av G. R.
Widmann, från vilken den i slu-

tet av 1700-t. vida spridda folk-

boken härstammar. Den tidigaste

rent litterära bearbetningen av
Faustsagan är engelsmannen Mar-
lowes tragedi (1589). I Tyskland

i
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Faust och Mefistofeles. Träsnitt från
1631.

omarbetades denna till ett folk-

skådespel samt lämpades för

marionetteatern, i vilken form
Goethe tidigast gjorde bekant-
skap med ämnet, som gav upp-
slaget till hans största verk,

Faust, vars första del utkom
fullständig 1808 och andra del

1832. På grundvalen av Goethes
drama skapade Gounod 1859 ope-

ran Faust och Boito 1868 operan
Mefistofeles. En av de mest be-

kanta episoderna ur Faustsagan,
den till Auerbachs Keller i Leip-
zig lokaliserade dryckesscenen,

har Wennerberg musikaliskt be-

handlat i Auerhachs Keller

(1878).

Fausti'na, namn på två ro-

merska kejsarinnor, av vilka F.

d. ä., d. 141, var Antoninus Pius'

gemål och F. d. y., d. 175, den
förras dotter och Marcus Aure-
lius' gemål.

Faii'stulus, se R o m u 1 u s.

Faute [fåt], fr., fel, blamant
misstag, dumhet.

Favart [fava'r], Charles-
Simon, f. 1710, d. 1792, fransk
dramatisk författare, skapade ge-

nom sina sångspelstexter den
komiska operan. Han var gift

med skådespelerskan Marie F.,

f. Duronceray, f. 1727, d.

1772, som bröt vägen för ett mera
naturalistiskt spelsätt genom att

i bondflickeroller uppträda i na-

turtrogen kostym och tala dia-

lekt.

Favén, Y r j ö A n 1 1 i, f . 1882,
finländsk målare och karikatyr-
tecknare. F., som länge vistats i

Paris, har tagit starkt intryck
av fransk konst. Hans eleganta
teckning och skarpa karaktärise-
ringsförmåga komma särskilt till

synes i hans porträtt.

Favigna'na, den största av
Egadiska öarna (se d. o.).

Fawkes [få'ks], Guy, se

Krutkonspirationen.
Favorise'ra (av lat. fave're),

gynna. — F a v o r i' t, gunstling.
— F a v ö' r, gunst, ynnest.

Favre [favr]. 1. Jules F., f.

1809, d. 1880, fransk politiker,

urspr. advokat. 1848 generalsek-

reterare i revolutionsregeringens

inrikesdepartement samt led. av

nationalförsamlingen, var F. efter

statskuppen 1851 en oförsonlig

fiende tiU kejsardömet, blev 1863

ledare för det demokratiska par-

tiet, motsatte sig 1870 krigsför-

klaringen mot Tyskland, blev

efter kejsardömets fall 4 sept.

s. å. utrikesminister och sökte ss.

sådan förgäves förmå Bismarck

att bevilja Frankrike fred utan

några landavträdelser. F. avslöt

1871 vapenstilleståndet och un-

dertecknade freden i Frankfurt,

varefter han avcfick. — 2. Louis

Juleg Favre.
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F., f. 1826, d. 1879, schweizisk

ingenjör. Sankt Gotthardstun-
nelns skapare, avled tiU följd av
ett slaganfall, som träffade ho-

nom under arbetet i tunneln.

Favö'r, se Favorisera.
Faxafjord, havsbukt på v. Is-

lands västkust, vid mynningen 90

km. bred. Rikt vinterfiske av
, torsk.

! Faxe, skånsk släkt, känd un-
^ der detta namn sedan 1600-t.

'Vilhelm F., f. 1767, d. 1854,

prof. i teologi i Lund 1809, biskop
' och prokansler i Lund från 1811

i till sin död; utövade en synner-

ligen gagnande verksamhet både
för universitetet och stiftet. Han
var förtrogen vän till E. Tegnér.

Jämte teologiska skrifter utgav
han arbeten rörande Skånes forn-

historia.

Faxefjäll, fjäll i n.v. Dalarna,

på gränsen till Norge. F., som
når ovan barrskogsgränsen och

vars högsta punkt. Näsfjället,

når 904 m. ö. h., plägar kallas

'Kölens slutpunkt".

Faxekalk, korallkalk, tillhö-

rande yngsta kritformationen i

Skåne och Danmark.

Faxälven, Ängermanälvens
största biflod, upprinner i Norge
och flyter genom n. Jämtland in

i Ångermanland. F. genomflyter
en del stora sjöar. Frostviken,

Hetögeln, Dragan, Ströms vattu-

dal, Russfjärden och Helgumsjön
samt mynnar i huvudälven 5 km.
ovanför Sollefteå. F. står genom
bifurkation i förbindelse med
Fjällsjöälven samt på norskt om-
råde med Namsen.

Fayal [faja'll], ö bland Azo-
rerna, anlöpes av flera telegraf-

kablar. 179 kvkm.

Fayalft, se O 1 i v i n.

Faydherbe, se Faidherbe.
Faye [fäl, Hervé, f. 1814,

i. 1902, fransk astronom, prof. i

Paris 1848. Författare till arbe-

ten i kosmogoni och rörande sol-

fläckarnas uppkomst.
Fayette, se La Fayette.
Fayetteville, se Arkansas.
Fayolle [fajå'11], Marie

É m i 1 e, f. 1852, fransk mar-
skalk. 1916 chef för 6:e armén,
som han ledde i Sommeslaget
s. å., 1917 chef för den mell.

armégruppen, på hösten s. å.

högste befälhavare för de franska
hjälpstridskrafterna 1 Italien.

Återkallad till Frankrike, fick F.

övertaga den nybildade reserv-

armégruppen, som jämte brit-

tiska stridskrafter avvärjde den
tyska våroffensiven 1918 och se-

dermera i aug. framgångsrikt in-

ledde de allierades stora offensiv-

fälttåg. F. är en av de främsta
franska härförarna under världs-

kriget.

Fayum, se F a j j u m.

F dur, durtonart med f till

grundton och ett jj-förtecken,

framför h; parallelltonart till

d moll.

Fe (fr. fée), med övernaturlig
makt utrustat kvinnligt väsen,

besläktat med älvorna; tillhör

urspr. den romanska och keltiska

folksagan. — F e e r i', trolleri,

drömspel, sagospel.

Fe, kemiskt tecken för en

atom järn.

Fear, se Cape Fear.

Fearnley rfä'rnli], Thomas,
f. 1802, d. 1842, norsk målare. F.

studerade bl. a. för K. J. Fahl-
crantz, men av avgörande bety-

delse för hans utveckling blev

hans bekantskap med J. C. Dahl,
till vars ateljé i Dresden han kom
1829. Senare förde han ett kring-

flackande liv, besökte bl. a.

Schweiz, Italien och England, där
han tog intryck av CJonstables

konst. F. ansluter sig i sina

norska, schweiziska, italienska
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och engelska landskap närmast
till Dahl men strävade efter en
mera idealiserande stil.

Feber (av lat. ferve're, sjuda),

höjning av den normala kropps-
temperaturen (hos människan om
morgonen 37", om aftonen 37 ",5)

med åtminstone en grad; mindre
höjning plägar kallas "feberak-

tighet". F. upp till 39** kan anses

låg, mellan 39" och 40° medelhög
och över 40" hög; 42" tyder på
allvarlig fara; över 43" är

knappt med säkerhet iakttagen.

F. mätes med en i tiondels gra-

der indelad termometer, införd i

ändtarmen, armhålan 1. under
tungan. I första fallet erhålles

den verkliga temperaturen, i de
två senare 3 till 5 tiondels grad
för lågt värde. Kroppstemperatu-
ren beror av förhållandet mellan
värmeproduktionen och värmeför-
lusten (se Kroppsvärme).
Förhållandet mellan dessa mo-
ment regleras av ett inom rygg-
märgen beläget nervcentrum. Be-
tydligt ökad värmeproduktion, ss.

vid lång marsch i solhetta, kan
väl höja temperaturen några
tiondelar av en grad, men verklig

F. uppkommer endast, då värme-
centrum är angripet. Detta sker

i regel genom i blodet cirkule-

rande gifter, vanl. frambragta
av bakterier. Alla infektionssjuk-

domar, även de kroniska, äro åt-

minstone i något stadium före-

nade med F. F. är av olika slag

och ofta i viss mån karaktäris-
tisk för den därmed förknippade

sjukdomen. Kontinuerlig F. visar

små skillnader mellan morgon-
och aftontemperatur (c: a 1"),

remittercmde F. 2" 1. däröver, in-

termitterande F. flera graders

differens under en 1. annan dag
och däremellan normal tempera-
tur 1. måttlig F. Som exempel på
dessa olika former kunna anföras

resp. tyfoidfeber, varfeber och
frossa. I allmänhet är F. högst
om aftnarna, lägst om morgnar-
na; ett viktigt undantag utgör
den "hektiska" F. vid lungsot,
med högsta temperaturen på mor-
gonen 1. förmiddagen. Ehuru F.

är förenad med ökad ämnesom-
sättning och förlust av kroppens
äggvita, är det icke den höga
temperaturen som sådan utan
den infektion, som orsakar den-
samma, vilken utgör den egent-
liga faran. Likväl kan särskilt
hög 1. mycket långvarig F. med-
föra risk och bör direkt motver-
kas (se Feber me del). F. åt-

följes nästan alltid av hastig
puls, i olika grad vid olika sjuk-
domar. F. faller med sjukdomens
tillbakagång, antingen hastigt på
ett par dagar, kritiskt, eller så

småningom, lytiskt.

Febergummiträd, se E u c a -

ly p t u s.

Feberkurva, kurva, som sam-
manbinder på rutat papper ut-

satta märken, angivande kropps-
temperaturen, vanl. tagen morgon
och afton.

Febermedel, antifebri'lia
1. antipyre'tica, medel för

nedbringande av feber, användas
vid särskilt hög feber 1. då de åt-

följande symtomen, huvudvärk,
oro, delirier, sömnlöshet, äro plåg-.

samma för den sjuke. Någon di-

rekt verkan på sjukdomens gång
utöva de merendels icke; de kun-
na understundom vara skadliga.

De vanligast använda äro aspi-

rin, antifebrin, antipyrin, fenace-

tin och kinin; endast det sist-

nämnda har specifik verkan mot
en viss sjukdom, frossan. Tvätt-

ningar med kallt vatten är ett

utmärkt F., kalla bad däremot
ett rätt betänkligt.

Febri'l, feberaktig.

Febro'nius, ee Honthfeim.
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Februa'ri, årets andra manad.
Svenska namnet är g ö j e m å -

nad (se d. o.). 28 dagar, under
skottår 29. I den äldre romerska
kalendern årets tolfte månad, un-

der vilken guden Fe'hruus (Pluto)

firades med en stor reningsfest.

Februarimanifestet, se Fin-
land.

Februarirevolutionen kallas

det uppror i Frankrike i febr.

1848, som störtade Ludvig Filips

genom julirevolutionen grundade
konungadöme. Detta hade under
den konservativa Guizots mini-

stär blivit alltmer impopulärt.

Republikanerna vunno i styrka

och förenade sig med vänstern

i hållandet av stora s. k. re-

formbanketter, vid vilka opposi-

tionens ledare uppträdde mot
regeringen som massans språk-

rör, särskilt yrkande på en refor-

merad vallag. Regeringens förbud
mot en till 22 febr. utsatt ban-

kett och demonstration framkal-
lade oroligheter och folksamling-

ar samt uppförande av barrikader.

Gruizots entledigande den 23 lug-

nade ej oron. Trupper utkommen-
derades och skottväxling uppstod,

7ilket gav de republikanska ledar-

ia anledning att organisera upp-
oppet till en revolution. Ludvig
Tilip abdikerade den 24, och en
•)rovisorisk regering proklamera-
de republiken. Inom regeringen

jymdes dock representanter för

'kilda klasser och åskådningar.
:)en liberala majoriteten med
^amartine önskade icke

ocial omstörtning, men den
ocialistiska minoriteten med

,< e d r u - R o 1 1 i n, som fick

tora arbetarskaror med sig, tog
fiart överhand och genomdrev
pprättandet av nationalverkstä-
[er (jfr B 1 a n c). Partierna ena-
es dock om en del reformer,

• 'ämst allmän rösträtt, och om

sammankallandet av en konsti-

tuerande nationalförsamling. I

denna kommo socialisterna i mi-
noritet. Nationalverkstäderna,
som blivit ett fiasko, stängdes;
därav föranledda proletärupplopp
(23—26 juni) undertrycktes
strängt av general L. E. C a -

v a i g n a c. Revolutionens demo-
kratiska element hembar sålunda
segern och dikterade den nya
författningen, som antogs 4 nov.

Vid presidentvalet ägde ytterli-

gare förskjutning åt höger rum, i

det de förenade konservativa par-

tiernas man, Louis Napo-
leon (sedermera Napoleon III),

segrade. Därmed var det revolu-

tionära tillståndet avlöst av ett

lagfäst samhälle, som snart för-

des in på reaktionens väg. Se vi-

dare Frankrike. Historia. —
Liksom julirevolutionen fick F.

världshistorisk betydelse genom
att den på många håll gav stöten

till det jäsande missnöjets ut-

brott i omstörtningsförsök. Redan
i jan. 1848 hade visserligen upp-
ror utbrutit i Bägge Sicilierna

och bidragit till utbrottet av ¥. i

Frankrike. Men först denna gjor-

de starkare intryck i Europa.
Missnöjets art växlade efter miss-
förhållandenas och gav revolutio-

nerna i de olika länderna skilda

mål och resultat. Socialismen
blev i de föga industriella

länderna ö. om Frankrike blott

en underströmning. Den i Frank-
rike segrande tendensen, den
demokratiska liberalismen, var
däremot det väsentliga i de en-

skilda tyska och italienska sta-

terna och annorstädes. Men en-

dast på några håll förenades där-

med republikanska strävanden,

för en tid framgångsrika i

Kyrkostaten. Målet var i regel

konstitutionell författning och

liberala reformer, vilket också
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förverkligades i Danmark, Preus-

sen, Österrike, Ungern och de
förnämsta italienska staterna.

Flertalet tyska småstater refor-

merades under ledning av libe-

rala "marsministerier." I Sverige,

där de liberala redan hade led-

ningen, förorsakade F. blott plan-

lösa upplopp i huvudstaden. —
För de splittrade folken ö. om
Frankrike var emellertid den
nationella frigörelsen och sam-
lingen förmer än demokratin och
eggade efter F. till de hårdaste
striderna. Alla folkminoritetema
i den österrikiska monarkin reste

sig mot det tyska väldet, italie-

narna med hjälp av sina lands-

män och i hopp om uppgående i

ett enat Italien. Starkast voro
enhetssträvandena i Tyskland,
där de så när hade slagit igenom.
De nådde även tyskarna i det

med Danmark förenade Slesvijj:-

Holstein och framdrevo en natio-

nell dansk motrörelse med "ejder-

danskt" mål. — Att de genom F.

utlösta revolutionsrörelserna kun-
de kuvas måste till stor del till-

skrivas deras heterogena karak-
tär. Demokratisering av de bestå-

ende staterna och dessas omregle-
ring efter nationella gränser voro
varandra korsande strävanden.
Bristen på ömsesidig hänsyn fol-

ken emellan ledde dessutom till

svåra strider i trakter med blan-

dad befolkning. I nationellt avse-

ende skapades dock något bättre

förhållanden. Men den politiska

reaktionen blev hård. Flerstädes
upphävdes 1. åsidosattes författ-

ningarna och reformsträvandena
kvävdes.

Fe'bus, lat. Phoe'})us, grek.

Fqi'bos, se A p o 1 1 o n.

Febvre [fävr], Alexandre-
Frédéric, f. 1835, d. 1916,

fransk skådespelare, tillhörde

1866—93 Théätre francais, där

han framträdde i en rik reper-
toar, såväl klassisk som modern,
och vann berömmelse för sin na-
turliga diktion och mästerliga
maskeringskonst. Under en stor

turné 1893 gästade F. även Stock-
holm.

fec, förk. för f e ci t (se d. o.).

Fécamp [feka'i)], stad i dep.

Seine-Inférieure, n. Frankrike,
med viktig fiskehamn. Badort. I

F. tillverkas den bekanta bene-

diktinlikören. 17,000 inv.

Fe'chner, Gustav Theo-
dor, f. 1801, d. 1887, tysk filo-

sof, psykolog och fysiker, prof. i

Leipzig 1834. F., som närmast
utgick från Schellings s. k. identi-

tetsfilosofi, behandlade i det stora

verket Zendavesta öder tJber die

Dinge des Himmels und des Jen-

seits (1851) förhållandet mellan
de materiella företeelserna och

det av andliga krafter betingade

sammanhanget i universum. I sin

uppfattning av förhållandet mel-

lan det psykiska och fysiska hyl-

lade F. den s. k. identitetshypote-

sen 1. den psykofysiska parallell-

teorin, sökte skapa en rent exakt

psykofysisk vetenskap och ägnade
dess problem en synnerligen

grundlig experimentell behand-

ling, vars första resultat blev det

stora verket Elemente der Psy-

chophysik (1860). Se Psy ko»
fysik. I samband härmed kom
F. att ägna sig åt den matema-
tiska statistikens spörsmål, och

resultatet därav blev det banbry-

tande verket Eollektivmasslehre.

F. skrev även Yorschule der

Aesthetik (1876—77), vilket

gentemot då rådande spekulativ

riktning inom estetiken hävdar

möjligheten — och nödvändighe-

ten — av en på erfarenhetens

grundval baserad forskningsme-

tod.

Fecht, Petrus Michaelis,
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d. 1576, sekreterare hos Johan
III, den inflytelserikaste av "sek-

reterarregementets" män. F. var
konungens främste medhjälpare i

hans kyrkliga förmedlingssträ-

vanden.

Fe'cit, lat., "har gjort det",

vanlig inskrift efter konstnärens

namn på konstverk ; förk. f e c.

Fe'dderscn. 1. Arthur
Frederik F., f. 1835, d. 1906,

dansk fiskeriman, främjade på
mångahanda sätt fiskeriväsendet.

Grundade bl. a. Tidskrift for
FisTc&ri (1865). — 2. Berend
Wilhelm F., f. 1836, d. 1918,

tysk fysiker. Utförde 1857—66
undersökningar av grundläggande
betydelse för kännedomen om

' elektriska svängningar. Se E 1 e k-

triska vågor.
Federa'1 (fr. federal, av lat.

foe'dus, förbund), förbunds-. —
Federal i' sm, politiskt system,

som åsyftar organiserandet a.v en
statsbildning ss. ett förbund av
självständiga stater. Denna strä-

'van kan antingen vara inriktad

på enhetsstatens upplösande i

självständiga delstater 1. på ett

fastare sammanslutande av en
iös statsbildning, utan att delsta-

terna förlora sin självständighet.
— Federal i' ster, anhängare
av federalism. 1) Vid För. Statrs
grundläggning bildades 1787 ett

^federalist party för ratificerande

av författningen. Sedan detta
krav genomdrivits gentemot anti-

federalisterna (se d. o.), ivrade
F, under J. Adams och A. Hamil-
tons ledning bl. a. för frihandel
,och franskvänlig politik. Partiet
'upphörde 1814. 2) Les Fédéralis-
tes, "Bergets" benämning på gi-

rondisterna (se d. o.), på grund
iv dessas strävan att frigöra pro-

JFinserna från huvudstadsväldet.

I Federal reserve system
'[fe'dd8r8l riåaV 8i'sstem], benäm-

ning på det nya bankväsen i

För. Stat., som infördes genom
1913 års stora bankreform. Lan-
det indelades i tolv bankdistrikt
med var sin Federal Keser-
V e B a n k. Högsta ledningen över
F. utövas av en styrelse. Fede-
ral Reserve Board, bestå-

ende av finansministern, Control-
ler of the currency och 6 av pre-

sidenten utsedda ledamöter. — Se
vidare Sedelbank och S e -

delutgivning.
Federatio'n (av lat. fqe'dus,

förbund), sammanslutning, sär-

skilt om varaktigare statssam-
manslutningar. Se Förbund.
— Federati'v, förbunds-, som
har avseende på F. — F e d e r e'-

r a d, ansluten till 1. organiserad
i förbund.

Federatio'nen, Den brit-
tiska, kontinentala och
allmänna F., se Prostitu-
tion.

Fedor, se F j o d o r.

Feet [fi't], eng., plur. av
F o o t, se Fot.

Fegen, insjö på gränsen mel-

lan Jönköp., Älvsb. och Hall. 1.,

tillhörande Ätrans flodområde.
30 kvkm.

Féhirdir, fno., de norska
konungarnas skattmästare under
medeltiden.

Fe'hlings lösning, en efter

tyske kemisten H e r m a n n v.

Fehling, f. 1811, d. 1885, upp-
kallad mörkblå vätska, som er-

hålles, då en lösning av koppar-
sulfat försättes med vinsyra och
överskott av kalilut. Härvid bil-

dar vinsyran med kuprisaltet en
komplex förening. F. användes
vid kvalitativ och kvantitativ

analys av vissa reducerande äm-
nen, huvudsakligast reducerande
sockerarter, genom vilkas inver-

kan på F. en röd fällning av
kopparoxidul uppstår.
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Fehmarn, se Femern.
Fehmdomstolar, se F e m -

domstolar.
Fehr. 1. Fredrik August

F., f. 1849, d. 1895, präst, teolo-

gisk författare, pastor primarius
1884, högt skattad predikant och
talangfull förfäktare av en liberal

teologisk ståndpunkt. Grundade
bl. a. 1891 skriftserien I religiösa

och kyrkliga frågor. — 2. Mar-
tin F., f. 1885, den föreg:s son,

prof. i rättsvetenskap vid Han-
delshögskolan 1919, liberal led. av
F. K. 1923.

Fehrbelli'n, småstad i prov.

Brandenburg, Preussen, vid Ha-
vels biflod Rhin. F. är bekant
genom det slag 1675, i vilket en
retirerande svensk armé under
Wolmar Wrangel angreps av
Brandenburgs kurfurste Fredrik
Vilhelm. Ehuru svenskarna utan
större förluster genomförde åter-

tåget, blev slaget genom sina
politiska följder och de svenska
truppernas prestigeförlust ödes-

digert för Sverige samt innebar
därjämte den första stora fram-
gången för kurfurstens politik.

re'hrenbach, Konstantin,
f. 1852, tysk politiker, tillhörande

centerpartiet, advokat, sedan
1903 led. av riksdagen, 1918 dess

president, 1919—20 president i

nationalförsamlingen, 1920—21

rikskansler och chef för en rent

borgerlig ministär, den första

efter revolutionen. F. deltog i

Spaakonferensen 1920 och avgick
sedan ett försök till amerikansk
medling i skadeståndskonflikten
1921 misslyckats.

Fehrman, svenska medaljgra-
vörer. 1. Daniel F., f. 1710, d.

1780, studerade för Hedlinger,

vars efterträdare som kungl. me-
daljgravör han blev och vars stil

han ansluter sig till. — 2. Karl
Gustav F., f. 1746, d. 1798,

Atena lemnias huvud. Marmorkopia
efter Feidias. (Bologna.)

studerade för L'Archevéque eamt
i Paris och Rom, utnämndes 1787
till kungl. medaljgravör och prof.

vid konstakademin. F. är i sina

medaljer en efterföljare till Ser-

gel.

Fei'dias (lat. Phi'dias), f. i

början, d. i senare delen av 400-t.

f. Kr., grekisk bildhuggare, ut-

förde bl. a. före 400-t :s mitt en

kolossal Atenastaty iAte'na pro'-

makos) på Akropolis och en
mindre staty av samma gudinna
{Ate'na lemni'a; se ill. till Bild-
huggarkonst sp. 1511),

skänkt av invånarna på Lemnos"
och uppställd på samma plats,

båda av brons. Omkr. 447 fick

han av Perikles ledningen av

skulpturarbetena på Partenon,

varav frisen, som föreställer det

panateneiska festtåget, starkast

präglades av hans egen stil, me-

dan metoperna delvis ha äldre

karaktär och gavelgrupperna
kanske utfördes av hans elever.

Själv utförde han den stora

Atenastatyn {Ate'na parte'nos;

se ill. till Atena) av guld och

elfenben i templets cella, som
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stod färdig 438. Senare utförde

han för Zeustemplet i Olympia
en väldig Zeusstaty av guld och
elfenben (se ill. till Zeus). Han
efterlämnade även andra arbeten.
— Av F:s originalarbeten finnes

intet i behåll, men man kan av
Partenonfrisen och av kopior väl

sluta sig till hans stil. Hans
figurer kännetecknas av upp-
höjd värdighet och besjälat ut-

tryck; hans harmoniska, ideali-

serande framställningssätt skat-

tades av forntiden som det högsta
bildhuggarkonsten uppnått.

Feif, Kasten, f. 1661, d.

1739, frih., ämbetsman, medföljde
Karl XII till Turkiet som stats-

'. sekreterare vid inrikesexpeditio-

nen. Ombudsråd vid krigsexpedi-

tionen 1716—19, handhade F.
' arméns och flottans förvaltning.

Han blev 1723 president i Stats-

kontoret.

Feigumfoss, vattenfall i Fei-

gumälven i Sogn, v. Norge.

Feijoo y Montene'gro [fäj-

1

chå'å] , Benito Jerönimo, f.

,1676, d. 1764, spansk lärd, bene-

. diktinmunk, berömd för sitt var-

ma intresse för folkbildning och
sociala reformer ; utgav två en-

cyklopediska arbeten : Teatro cri-

tico universal (8 bd 1726—39),
tCartas eruditas (5 bd 1742—60).

Feilberg [fa'jl-]. 1. Hen-
ning F r e d e r i k F., f. 1831, d.

1 1921, dansk språkman och folklo-

irist, utgav 1887—1914 Ordbog
över de jydske almuesmaal, vari

lingar en stor samling upplys-

ningar om folktro och folksed.

Arbetet på detta verk förde ho-

|nom över till folkminnesforsk-

aingen, vars förnämste nordiske

målsman han blev genom sina av
jngelsk uppfattning präglade
ikrifter Dansk hondeliv (1—2,

1889), den märkliga Jul (1—2,

1904), Skoeldsordenes lyrik

(1905) och Sjoeletro (1914) m. fl.

— 2. Ludvig F., f. 1849, d.

1912, dansk ingenjör och psykolo-
gisk skriftställare. F. anställde
för intuitionens problem betydel-

sefulla självanalyser rörande det

sätt, varpå våra medvetna idéer

uppstå och utforma sig på grund-
val av de mera omedvetna före-

ställningarnas verksamhet. Bland
F:s arbeten märkes Om störst

Udbytte af Sjcelsevner (1881).

Feilitzen. 1. Urban v. F., f.

1834, d. 1913, kapten, skriftstäl-

lare under pseud. Robinson.
Med Protestantismens Maria-kult
(1874) gjorde F. ett inlägg i den
då aktuella kvinnofrågan. I sina

följande skrifter, Ibsen och äk-

tenskapsfrågan (1882), Realister

och idealister (1885), jämte ett

flertal tidskriftsuppsatser fram-
trädde han som en av 1800-t:8 le-

dande kritiker, i sin åskådning
bl. a. påverkad av Emerson. —
2. Karl Henrik Jobst v.

F., f. 1840, d. 1901, kemist, stif-

tare av och till sin död förest, för

Svenska mosskulturföreningen. —
3. Hjalmar v. F., f. 1870, den
föregrs son, kemist, förest, för

Svenska mosskulturföreningen
1901—20. 1921 prof. vid och
förest, för jordbruksavdelningen
vid Centralanstalten för försöks-

väsendet på jordbruksområdet.

Feisal, f. 1885, konung av
Irak 1921, tredje son tiU sultan

Hussein av Hidjaz. F. deltog i

den imgturkiska revolutionen

1908 och biträdde under världs-

kriget faderns strävan att göra
de arabiska rikena oberoende av
Turkiet. Han tog verksam del i

det juni 1916 inledda upproret i

Arabien och samverkade 1917—18

med lord Allenby under dennes

Palestinafälttåg. 1920 blev F.
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Feisal.

vald till konung av Syrien men
fördrevs därifrån av fransmän-
nen, sedan dessa fått mandat över

n. delen av landet. F. fick sedan
till uppgift att organisera ett

arabiskt rike i Mesopotamien och
blev 1921 konung av Irak (se

d. o.).

Fejan, liten ö i Östersjön, ö.

om Rådmansö, s. om inloppet till

Norrtäljeviken. Karantänsplats.

Fejderätt, se N ä v r ä 1 1.

Fejérvåry, Geza, f. 1833, d.

1914, frih., ungersk general och
politiker, 1905—06 chef för en
ministär, som den parlamenta-
riska magyariska majoriteten an-

såg inkonstitutionell. Genom löfte

om allmän rösträtt, som han se-

dan ej kunde uppfylla, vann han
en tid stöd hos den orepresente-

rade folkmajoriteten.

Feka'l (av lat. faex, drägg,

bottensats), som står i samband
med 1. har avseende på exkre-

menter.

Fel. Fys. Varje observation
å ett fysikaliskt instrument är
behäftad med F., som till sin

natur äro mycket olika. Grova
F. kallar man rena slarvfel, upp-
komna t. ex. genom felaktig av-
läsning. Regelbundna 1. en-
Bi d i g a F. äro iådana, iom ge-

nom korrektioner kunna bortta-
gas. Oregelbundna F. kun-
na icke beräknas till sitt absoluta
belopp. De bero oftast på instru-
mentens och de mänskliga sinne-
nas ofullkomlighet. De oregel-
bundna F : s sannolika storlek

j

kunna dock beräknas genom att

'

man anställer ett flertal observa-
tioner, av vilkas skillnad från det
av dem bildade aritmetiska me-
diet fås det s. k. medelfelet, ett

mått å observationens godhet. Me-
delfelet beräknas med hjälp av
minstakvadratmetoden. Jfr San-
nolikt fel.

Fela, se Fiddel.
Felb, ett slags sammet. F. har

långa, nedliggande hår, som till-

sammans bilda en blank yta, och
användes till fabrikation av cy-

linderhattar.

Feldberg [fä'ltber51, se Ba-
den sp. 972.

Felestad, socken i Malmöh. I.,

jämte Kells-Nöbbelöv pastorat i

Lunds stift. 250 inv.

Felgräns, se Sannolikt
fel.

Feli'berförbundet, se P r o -

vensalska språket och
litteraturen.

Feli'citas. 1. Lyckans gudinna
hos romarna. — 2. Se Perpe-
t u a.

Felicite'ra (fr. féliciter, av lat.

fe'lix, lyeldig), lyckönska.

Fe'lis, se Kattsläktet.
Fe'lix, romersk frigiven slav,

52—60 e. Kr. kejsarens ståthål-

lare i Judéen, där han regerade

tyranniskt och gjorde sig allmänt

hatad. I N. T. omtalas F. i Apg.

23 och 24.

Fe'lix, namn på 5 påvar. Sä-

väl F. 1, påve 269—74, som F. II,

påve 355—58 äro helgon påi;
j

grund av (dock obestyrkt) mar-[

tyrskap. F. III, likaledes hyllad

SS. helgon, påve 483—92, tar en
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energisk motståndare mot den
östromerske kejsarens monofysi-

tiska kyrkopolitik. Om den aldrig

erkände motpåven F. V, se Ba-
selkonciliet.

Fella'h, den åkerbrukande be-

folkningen i Egypten till skillnad

från stadsinvånarna (kopterna)

.

j

F. äro antagligen ättlingar av de
i gamla egypterna, uppblandade
med araber. De flesta äro arren-

I

datorer åt de besuttna klasserna

I i landet och leva primitivt. De
' äro muhammedaner, i undantags-
i fall koptiska kristna. F. utgöra
t nära % av Egyptens befolkning.

Fellani, Fellata, se Fulbe.
I Fe'llenberg, Philipp Ema-
j
nuel, f. 1771, d. 1844, schweizisk

\. diplomat och pedagog. Påverkad
t av Pestalozzi, grundaxie F. på sitt

gods Hofwyl vid Bern flera upp-
fostringsanstalter, dels mera
praktiska skolor: en fattigskola

och en lantbruksskola, dels teore-

tiska: gymnasium och realskola

för gossar. Dessutom grundade
han en flickskola och en utbild-

ningsanstalt för lärarinnor.

Felli'n, estn. Wiljcmdi, stad i

Estland vid Embachs översta

lopp. 9,000 inv. F., som fordom
( var befäst, var imder de svensk-

polska striderna i början av
1600-t. ett av de mest omstridda

,
slotten. Det stannade i svensk
ägo från 1621 till 1703, då det

intogs och brändes av ryssarna.

Fellingsbro. 1. Socken i öre-

bro 1., pastorat i Västerås stift.

,7,190 inv. — 2. Municipalsam-
hälle i F. 670 inv. Gjuteri och
mek. verkstad (specialitet lant-

bruksmaskiner). — 3. Kontrakt i

Västerås stift, omfattande pasto-

raten Fellingsbro, Lindesbergs
ätads- och landsförsamlingar med
!Gruldsmedshyttan, Näsby med Er-
ralla samt Ramsberg. — 4. Hä-
'rad i Lindes domsaga, Örebro 1.,

omfattande socknarna Ervalla,

Näsby och Fellingsbro. 11,425
inv.

Fellingsbro folkhögskola till-

kom 1915 genom en donation och
äges av Fellingsbro municipal-
samhälle, omfattar manlig vinter-

kurs, kvinnlig sommarkurs (se-

dan 1916), lantmanna- och (sedan

1917) lanthushållsskola.

Fellow [fe'UAo], eng., eg. kam-
rat, medlem; akademisk lärare

vid och styrelsemedlem av ett

college (se d. o.).

Felräkningspenningar, avlö-

ningsförmån, avsedd att ersätta

brist genom felräkning. F. utgår
till ett flertal statstjänstemän
(särskilt i riksbanken och kom-
munikationsverken), som ha
hand om mottagande och utläm-
nande av penningar.

Felsi't, se H ä 1 1 e f 1 i n t a. —
Felsitisk struktur, egen-

skap hos grundmassan i en por-

fyr, bestående däri, att bergarten,

som utgör en blandning av kvarts
och fältspat, är så finkornig, att

den makroskopiskt förefaller att

vara homogen och har ett horn-

liknande utseende. — F e 1 s i t -

p o r f y r, porfyr med felsitisk

struktur, t. ex. Älvdalsporfyr.

Felslut, se Slutledning.
Feltre, se C 1 a r k e.

Felu'ck, f e 1 1 u' c k a, ett i

Medelhavet vanligt, galärlik

-

nando mindre segelfartyg med
tvenne, föröver fallande master,

förande stora latinsegel.

Femdomstolar, f e h m d o m -

stolar (ty. Fehmgerichte, av
fhty. Veme, straff), vissa brott-

målsdomstolar i det medeltida
Tyskland, särskilt i Westfalen.

Dess medlemmar kallades F r e i -

schöffen, fridomare, och för-

handlingarna, som voro hemliga,

leddes av en F r e i g r a f , fri-

greve. De erhöUo sin domsrätt
direkt från kejsaren och skipade
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rätt under tider av våld och lag-

löshet.

Fe'mern, ty. Fehmarn, tysk ö

i s.v. hörnet av Östersjön, mellan
Kielbukten och Mecklenburgska
bukten. F. äx lågland, skoglös och
välodlad. 185 kvkm. — Vid F.

utkämpades under svensk-danska
kriget 1643—45 två sjöslag, 1 juli

och 13 okt. 1644. Det första, även
kallat slaget vid Kolberger
H e i d e, mellan EJas Fleming
och Kristian IV, blev oavgjort. I

det andra slaget tillintetgjordes

en dansk flotta av en svensk-hol-

ländsk under K. G. Wrangel.

Femini'n (lat. femini'nus, av
fe'mina, kvinna), kvinnlig. —
Femini'num, se Genus. —
F e m i n i' s m, strävan att för-

bättra kvinnans sociala, rättsliga

och ekonomiska ställning. Se
Kvinnorörelsen.
Femkamp (grek. Pe'ntatlon),

en fem grenar omfattande idrotts-

tävling. Den antika F. omfattade
kortdistanslöpning, längdhopp,
diskus- och spjutkastning samt
brottning. Segrare blev den, som
blivit främst i de fyra förstnämn-
da grenarna och besegrat mot-
ståndarna i brottningen. Numera
bedömes F. medelst poängberäk-
ning. — M o d e r n F. är en mili-

tär idrottstävling, som omfattar
fäktning, ridning, terränglöpning,

simning och pistolskjutning.

Båda formerna av F. förekomma
vid de moderna olympiska spelen.

Femmastare, se Segelfar-
tyg-
Femmänningar, vissa reserv-

trupper, uppsatta under Karl
XII:s krig. 1700 organiserades
tre-, 1702 fyr- och f e m m ä n -

ningsregementen, i det

att tre, fyra, resp. fem rusthåll 1.

rotar gemensamt utrustade en
karl.

Femsjö, socken i Jönköp. 1.,

jämte Långaryd och Färgaryd
pastorat i Växjö stift. 615 inv.

Femtedom, se Allting.
Femte monarkins män (eng.

fifth mona/rchy men), puritansk
sekt i England vid mitten av
1600-t. F. trodde, att Cromwell
skulle förbereda Kristi tusen-

åriga rike på jorden 1. den femte
monarki, som omtalas i Dan 2:

44 f.

Femuddastjärna, se Penta-
gr am.

Fe'mur, lat., se Extremi-
tet er sp. 1333.

Fena, se Fiskar.
Fenaceti'n, en förening av

ättiksyra med fenetidin (par-

aminofenoletyleter
)

, febernedsät-

tande medel, användes i pulver 1.

tabletter i dos av %

—

1 gr.

Fenantre'n, kristalliserande

kolväte, som förekommer i sten-

kolstjära. Isomert med antracen.

Fenazi'n, en förening av eam-

N
mansättningen CeH4<^

|
^ CÄ-

N
En del av F:s derivat äro vik-

tiga färgämnen, t. ex. toluylen-

rött och safraniner.

Fender, fendert 1. fri-

h u 1 1, föremål av trä 1. tåg, som
hänges utombords på ett fartyg

för att skydda detta för skam-

filning.

Fénelon [fenlå'g], Fran-
Qois de Salignac de la

Mothe-F., f. 1651, d. 1715,

fransk ärkebiskop, författare.

Ättling av en förnäm familj, be-

stämdes F. för det andliga kallet.

1689 blev han genom m:me Main-

tenons inflytande utsedd till lä-

rare åt Ludvig XIV: 8 sonson,

hertigen av Bourgogne. 1693 blev

han medlem av Fr. akad., 1695

ärkebiskop av Cambrai. I peda-

gogiskt syfte skrev han den be-

römda moraliserande romanen
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FENICISKA KOLONIER
OCH FAKTORIER

ÄPS Koloiuomj^cLdjcny

5\_i

Télémaque (1699; sv. övers. 1721

och 1723). I religiöst avseende
hade F. närmat sig mystiken, vil-

ket invecklade honom i en häftig

och långvarig strid med den orto-

idoxa katolicismens främste mär-
jkesman, Bossuet. Med sitt psyko-

ilogiska skarpsinne, sin estetiska

'läggning och sin eleganta fram-

ställningskonst är F. en av klas-

jdcismens mest betydande repre-

jientanter.

Fenetidi'n, se Fenacetin.

GCNtftALST. LITOGR ANSTALT

Fénelon. Målning av Vivlen.

Fenfotingar, se O p i s t h o -

b r a n c h i a.

Feni'cien, en från grek. Foi-

ni'ke (lat. PhoenVce) härledd be-

nämning på det syriska kustlan-

det, särskilt mellan Medelhavet
och Libanon. Sannolikt redan i

början av 3:e årtusendet f. Kr.
invandrade hit ett semitiskt folk,

fenicierna, som, enligt vad
språket ger vid handen, varit

nära besläktat med hebréerna.

Sin kultur erhöllo fenicierna från

Babylonien och Egypten. En en-

hetlig statsbildning kom aldrig

till stånd i F., utan de talrika

städerna, bland vilka särskilt

märkas de även från Bibeln kän-
da Sidon och Tyros, utgjorde i

allmänhet en stat för sig. Dessa
småstater kunde givetvis ej und-

gå att komma i beroende av de
mäktiga erövrarstater, som snart
nog började kämpa om besitt-

ningen av Syrien och dess vik-

tiga karavanvägar. Vanligen sy-

nas de dock endast ha blivit

tributpliktiga och i övrigt ha åt-

njutit rätt stor självständighet.

Så var t. ex. deras förhållande

till Egypten, till vilket rike de
sedan Totmes III:s tid (1501

—

1447 f. Kr.) nominellt hörde,
samt till hettiternas välde, var-

— L e X. III.
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Feniciskt kapital.

under de kommo genom Ramses

II :s 1292—1225 f. Kr.) för-

drag med konungen över detta

folk. Under 11 :é och 10 :e årh.

f. Kr. hade F. sin blomstrings-

period. Alla stormakter befunno
sig nämligen vid denna tid i inre

upplösning, varav särskilt Tyros
begagnade sig för att förskaffa

sig ökat inflytande. Den märkli-

gaste härskaren i denna stad,

Hiram, en samtida till Salomo,
underlade sig ej blott Sidon utan
synes även ha ägt överhöghet

över angränsande syriska stater.

Under förra delen av första år-

tusendet f. Kr. kom emellertid

F. under assyriernas välde. Små-
ningom bröts nu städernas väl-

stånd, då de gång efter annan
hårt drabbades av assyriernas

hämnd för gjorda upprorsförsök.

Vid början av 500-t. intogs F.

av babylonierna, varvid Tyros
uthärdade 13 års belägring. Då
Babylon sedermera föll (539 f.

Kr.), kom landet under perserna.

Slutligen intogs det av Alexan-

der den store och lydde efter

hans död omväxlande under de

ptolemaiska och seleukidiska

rikena. — Fenicierna voro forn-

tidens främsta sjöfarare och han-

delsfolk och deras största bety-

delse ligger däri, att de under
sina färder förmedlat åtskilligt

av Orientens kultur till väster-

landets ännu lågt stående folk.

Sedan Kretas sjömakt störtats

under senare hälften av det andra
årtusendet f. Klr., hade de länge

ingen medtävlare på havet. Runt
Medelhavets kuster grundade de

faktorier och kolonier, redan ti-

digt och i stor utsträckning på
Cypern, senare i Nord-Afrika
(bl. a. Kartago, se d. o.), Spa-
nien, s. Frankrike, Sardinien och

Sicilien (jfr kartan). Från flera

av dessa länder hämtade de rå-

ämnen, särskilt silver och tenn.

Själva förde de med sig ej blott

alstren av hemstädernas indust-

rier (purpurtyger, glas- och

metallvaror) utan varor från

snart sagt Orientens alla länder.

Deras handelsfärder sträckte sig

bortom Gibraltar sund, stundom
ända upp till Britannien. Feni-

ciska sjömän lära t. o. m. på
uppdrag av farao Neko av Egyp-

ten (609—593 f. Kr.) ha kring-

seglat Afrika. Till följd av till-

tagande konkurrens från greker-

nas sida, vilka utvecklats till

djärva sjöfarare, samt på grund

av de svåra politiska förhållande-

na i hemlandet, gick feniciernas

handel alltmera tillbaka. Koloni-

erna i mell. och v. Medelhavet

upprätthöllo dock moderlandets

traditioner långt in i den ro-

merska tiden. — Det feniciska

Fenidska gravbyfgnader. Amrit.

II
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språket är huvudsakligen känt
genom inskrifter (av tyvärr täm-
ligen likartat innehåll) samt
myntlegender. En dialekt därav
var den i Kartago talade pu-
niskan. Redan flera århundraden
f. Kr. hade feniciskan i det egent-

liga F. ersatts med arameiskan.
— Den feniciska skriften bestod
av 22 bokstavstecken. Osäkert är

om fenicierna äro uppfinnarna
till detta alfabet, som upptogs av
grekerna och följaktligen ligger

till grund för samtliga europeiska
skriftformer. — F:s religion var
nära besläktad med babylonier-
nas; bland deras gudar märkas
Astarte, Sidons stadsgudinna, och
Melkart, som dyrkades i Tyros.

— Även på konstens område har
,F. huvudsakligen spelat rollen av
iiörmedlare. Någon självständig
konstodling har F. icke utvecklat,

itan de rester av en sådan, som
•)evarats, visa starkt främmande.
Urskilt egyptiskt och assyriäkt.

Inflytande. Den förnämsta ruin-
ilatsen är Amrit, där särskilt

JTavbyggnader, dels påminnande
'm de egyptiska pyramiderna,
els klippgravar med husliknande
asader finnas. Av skulptur fin-

es föga bevarat, medan konst-

antverket, särskilt metallkons-
?n, är känd genom flera fynd.

la. har man gjort sådana av
rons- och silverskålar, som i sin

pkorering visa samma biandstil,

')m utmärker feniciernas övriga

)nstskapelser. Särskilt framträ-
T denna stil på Cypern, där
an även funnit kolonnkapitäl,

m erinra om det joniska, samt
lilkstensstatyer av präster etc.

Fenier, se Irland. Historia.

Fenix, se F o i n i x.

Fenknot, se Knorrhan-
skar.

Fenkål, ee Fänkål.

Fenköl, djup plåtköl, fastsatt

vid träkölen å äldre kappseg-
lingsbåtar. Båtens stabilitet ökas,

om F. nedtill avslutas av en bulb
av bly.

Fennek, se ö k e n r ä v.

Fenneslunda, se F ä n n e s -

lunda.
Fe'nnia, nylatinskt namn pä

Finland.

Fennomani', fennoma'n
(av lat. fe'nnus, finsk, och grek.

manVa, vurm) , se Finland.
Fennoska'ndia, inom geologin

vedertagen benämning för Skan-
dinaviska halvön (utom Skåne)
och Finland. Berggrunden bildas

i F. till största delen av urberg.

Feno'l, mono-oxibensol,
karbolsyra, C«HbOH, är be-

ståndsdel i stenkolstjära och ut-

vinnes ur den mellan 150—200**

kokande fraktionen genom till-

sats av natronlut och fraktione-

rad fällning av vattenlösningen

med svavelsyra. F. äger nämligen
svagt sura egenskaper och är där-

för lösligt i alkalier, bildande

fenol a' ter, vilka sedan sönder-

delas av svavelsyra under bil-

dande av fri F. Den bildar även-

ledes estrar. F., som kristallise-

rar i nålar med smältpunkt

+ 40° C, är i rent tillstånd färg-

lös men erhåller oftast till följd

av en ringa mängd föroreningar

genom luftens inverkan en svagt
röd färg. F. äger en karaktäris-

tisk aromatisk lukt och brän-

nande smak, är giftigt samt ver-

kar starkt antiseptiskt. — Under
namnet f e n o' 1 e r sammanfattas
de föreningar, som uppkomma ge-

nom substitution av hydroxyl i

bensolkärnan. De motsvara så-

lunda alkoholerna i den alifa-

tiska serien men skilja sig från

dessa genom sina sura egenska-

per och därigenom, att de icke
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kunna oxideras till aldehyder,
ketoner 1. syror. Fenolerna kunna
vara en- eller flervärda. De två-

värda, enkla fenolerna äro r e -

sorcin, pyrokatekin och
hydrokinon, isomera före-

ningar med formeln C,H4(OH)2.
Isomera trevärda fenoler äro
pyrogallol, floroglucin
och oxihydrokinon, for-

mel: C,H,(OH),.

reno'Iftalei'n, förening, som
erhälles vid upphettning av ftal-

syreanhydrid och fenol med sva-

velsyra. F. bildar färglösa kristal-

ler. Genom små mängder alkali

färgas dess lösning intensivt röd,

varför den användes såsom indi-

kator i alkalimetrin.

Fenologi' (av grek. fa'inestai,

komma i dagen, och lo'gos, lära),

läran om tidsföljden i växt- och

djurvärldens årligen återkom-
mande livsyttringar, ss. de olika

tiderna för lövsprickning, blom-
ning, fortplantning m. m. F. kan
sättas i samband med klimatlä-

ran och är av betydelse för växt-

och djurgeografin.

Fenome'n (grek. faino'menon,
eg. det som synes 1. ter sig),

företeelse. I naturvetenskaplig

bemärkelse trol. först använt av
den grekiske skalden Aratos, som
c:a 275 f. Kr. under titeln Ta
faino'mena författade en lärodikt

om himlavalvets och luftkretsens

företeelser. Vid sidan av en dylik

naturvetenskaplig betydelse, som
numera är allmänt vedertagen,

har begreppet F. även en filoso-

fisk innebörd, ss. hos Kant och

efter honom allmänt i kunskaps-
teoretiska arbeten. Den för våra
sinnen omedelbart givna verklig-

heten betecknas ss. en fenomen-
värld, vilken icke representerar

verkligheten, sådan den i och för

sig är, utan blott det mer 1.

mindre ofullkomliga sätt, varpå

denna verklighet kommer att te

sig i kraft av egenarten hos det

väsen, som uppfattar 1. så att

säga avspeglar densamma. Mot-
satsen till begreppet F. blir här-

vid begreppet väsen 1. ting i

sig (jfr Kant). Enl. Kant och

nykantianismen ävensom enl.

Comte och positivismen kimna
vi icke ha någon egentlig kun-
skap om tingen i sig utan blott

om den fenomenvärld, som de för

vårt medvetande framkalla. En
dylik ståndpunkt plägar man be-

teckna som fenomenalism
1. med Kants språkbruk trana-
acendental idealism (se

Idealism). Även ståndpunk-
ter som Leibniz', Berkeleys och

Boströms betecknas stundom som
fenomenalism men skilja sig från

Kants däri, att de hävda möjlig-

heten av en mer 1. mindre ade-

kvat kunskap om väsendet självt.

— Fenomen a' 1, exceptionell,

underbar. — F e n o m e n e' 11,

som har karaktären av fenomen
i filos, mening. — Fenomeno-
1 o g i', antingen läran om före-

teelserna, i motsats till läran om
väsendet (t. ex. hos Kant och

Grubbe) 1. läran om utvecklings-

företeelserna hos ett väsen, t. ex.

det mänskliga medvetandet (så

hos Hegel i verket Phänomeno
logie des Bewusstseins), 1. ock i

våra dagar hos Husserl och deii

nes lärjungar den logiska analy

sen av den mening, som man in

lägger i ett omdöme.

Fenoty'p, se Ärftlighets
lära.

Fenresulven 1- Fenrer,
nord. myt. en av Lokes söner. Di

det blivit förutsagt, att F. skull»

bliva gudarnas fiende, elogo dessi

honom i bojor av järn, vilka hai

dock sönderslet. Några dvärga

gjorde då en förtrollad boja

Gleipner, som F. ej skulle form:
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Fenvalar. Blåval.

sönderslita förrän vid Ragnarök,
då han skulle vara gudarnas mot-
ståndare och sluka Oden men där-

efter dödas av Vidar.

Fe'nsalar, i nordisk mytologi
Friggs boning.

Fenvalar, Balaenopte'ridae, en
fam. Bardvalar med liten

ryggfena, rätt korta, vid basen
breda barder och talrika hudveck
framtill på kroppens undersida.

F., tillhörande fenvalssläk-
t e t, Balaeno'ptera, ha relativt

lång, smal kropp med korta bröst-

fenor med slät kant. Fyra, nedan
beskrivna arter, förekomma i n.

Atlanten; närstående arter i

kalla, sydliga hav. Vik v al' en,
Balaenoptera acu'to-rostra'ta, är

ovan gråsvart, har buk, bröstfe-

nornas undersida samt ett tvär-

band på dessas översida vita.

Barder gulvita. Kroppslängd 8

—

10 m. Lever huvudsakligen av
fisk, som den uppsöker nära kus-
|terna. Den går in i norska fjor-

iarna, däremot sällan i svenska
ratten. Sillvalen, Balaenop-
tera phy'salus, har samma kropps-
:ärg som föreg. men gråsvarta
oarder med ljusa strimmor; de
rämsta barderna på högra sidan
iro dock vita, liksom högra un-
lerläppen. Klroppslängd 19—24
n. Lever av plankton och fisk,

)1. a. sill, varför den stundom
'isar sig bland sillstimmen vid
'ästkusten. Blåvalen, Ba-
aenoptera mu'$culus, är gråak-
igt mörkblå med något vitfläc-

i:igt bröst och har helt svarta
larder. Bröstfenorna äro på un-
er- och framsidan vita. Arten

är det största nu levande dägg-
djuret; kroppslängd 22—26,6 m.
(i ett uppgivet fall 31 m.). Lever
av plankton. Har liksom de föreg.

några gånger strandat vid vår
västkust. S e j v a 1 e n, Balaenop-
tera horea'lis, har rygg och fenor

blåsvarta, buk vit, färggränsen
vågig. Barderna äro svarta med
vita hårfransar. Kroppslängd 12
—16 m. Lever av plankton. —
Om fångst se V a 1 d j u r. — Till

F. hör även knölval (se d. o.).

Feny'l, se Radikal.
Feny'Iami'n, se Anilin.
Feny'lhydrazi'n, CÄNHNH^,

upptäcktes 1877 av E. Fischer.

F. är ett viktigt reagens på alde-

hyder och ketoner, med vilka det

bildar hydrazoner. Särskilt för

sockerkemin är F. av stor bety-

delse. Ur sockerarternas hydra-
zoner bildas nämligen genom
oxidation och reaktion med ytter-

ligare en molekyl F. s. k. osazo-

ner, vilka äro svårlösliga och för

de särskilda sockerarterna karak-
täristiska föreningar.

Feoda'l (av lat. feu'dum, län,

förläning), vad som angår län;

som hyllar feodalism. — F e o -

d a 1 i' s m, länsväsen 1. förkär-

lek för dylikt, särskilt hävdande
av ståndsprivilegier, som här-

stamma från länsväsendets
blomstringstid. — Feodali-
t e' t, länsförhållande. — F e o -

d a' 1 p a r t i, reaktionärt aristo-

kratparti. — Se Länsväsen.
Feodor, se F j o d o r.

de Féraudy [do ferådi'], Mau-
r i c e, f. 1859, fransk skådespe-

lare, en av Théåtre frangais' bästa
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Ferdinand, konung av Bulgarien.

krafter, glänsande Moliéretolkare.

Gästspelade i Stockholm 1921.

Fe'rber, Johan Jakob, f. i

Karlskrona 1743, d. i Bern 1790,

mineralog och kemist, lärjunge
till Linné och Cronstedt, 1774
prof. i Mitau, 1783 i Petersburg,
utgav i utlandet en serie geogra-
fiska och mineralogiska arbeten.

Ferber [färbe'], Ferdinand,
f. 1862, d. 1909, fransk artilleri-

kapten, en av flygningens pioniä-

rer i Frankrike. F. började 1898
i direkt anslutning till O. Lillien-

thals försök experimentera med
glidplan. Han trädde sedermera i

förbindelse med bröderna Wright
och genomdrev efter mycket mot-
stånd anordnandet av en flygupp-
visning i Frankrike av Wilbur
Wright, vilken blev av stor bety-

delse för flygproblemets lösning i

Frankrike. Jfr Flygning.
Ferdinand, hertig av Braun-

schweig, f. 1721, d. 1792, preus-

sisk fältherre, utmärkte sig i

österrikiska tronföljdskriget och
sjuåriga kriget. Under det senare
befälhavare för en preussisk-

engelsk här i v. Tyskland, vann
F. segrarna vid Krefeld (1758)
och Minden (1759).

Ferdinand, konung av Bulga-
rien, f. 1861, son till den öster-

rikiske generalen prins August
av Sachsen-Koburg och Gotha,

valdes 1887 av sobranjen till

furste av Bulgarien. Se vidare
Bulgarien sp. 760—62. F.

var 1893—99 gift med Maria
Lovisa av Bourbon-Parma, d.

1899, och 1908—17 med Eleo-
nora av Reuss, d. 1917. F. har
två, söner, av vilka den äldre,

Boris (se d. o.), efterträdde ho-

nom, och två döttrar.

Ferdinand, konungar av Bägge
Sicilierna. 1. F. I, f. 1751, d. 1825,

konung från 1759. Gift med fran-

ska drottningen Marie Antoinet-

tes syster Maria Karolina, an-

slöt sig F. till franska revolu-

tionens och Napoleons fiender

och blev två gånger (1798 och

1806) fördriven från Neapel av

fransmännen. Återinsatt genom
Wienkongressen måste han efter

en revolution 1820 införa en för-

fattning men återinförde enväldet

med österrikisk hjälp och förde

sedan ett reaktionärt skräckrege-

mente. — 2. F. II, f. 1810, d.

1859, den föreg:s sonson och

efterträdare. Se Neapel.
Ferdinand, konung av Rumä-

nien, f. 1865, son till prins Leo-

pold av Hohenzollern-Sigmaring-
en, blev 1889 rumänisk tronföl-

Ferdinand, konung av Rumänien.
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jare och efterträdde 11 okt. 1914

sin farbror Karl gom koniing. Se
vidare Rumänien. Historia. F.

är sedan 1893 gift med Maria,
prinsessa av Storbritannien, f.

1875 och har med henne 5 barn.

Sonen C a r o 1, f. 1893, är tron-

följare och förmäld med prinses-

san H é 1 é n e av Grekland ; av
döttrarna är E 1 i s a b e t, f, 1894,

gift med Georg II av Grekland
och Maria, f. 1900, gift med
Alexander I av Jugoslavien.

Ferdinand, konungar av Spa-
nien. 1. F. V, den katolske,
f. 1452, d. 1516, från 1474 med-
regent med sin gemål Isabella
(se d. o.) i hennes land Kastilien,

från 1479 konung (F. II) av Ara-
gonien, antog s. å. titeln konung
av Spanien, ett uttryck för den
genom unionen grundlagda span-

ska staten, 1492 fullbordad genom
erövring av Granada, morernas
sista tillflyktsort. F. arbetade

framgångsrikt på konungamak-
tens stärkande, länsväsendets av-

skaffande och kyrklig enhet. Han
förde en kraftig utrikespolitik,

som bl. a. tillförde landet Nea-
pel 1503. — 2. F. VI, f. 1713, d.

1759, konung 1746, förde en fred-

lig, av skickliga medhjälpare
ledd regering. — 3. F. VII, f.

Ferdinand den katolske, konung av Spa-
nien. Samtida bronsbyst. (Neapel.)

Ferdinand I, tysk kejsare. Kopparstick
av B. Beham.

1784, d. 1833. Ett uppror mot
hans fader Karl IV förde honom
på tronen 1808. Napoleon begag-
nade sig emellertid av tvedräkten
och upproren till att framtvinga
hans abdikation s. a. Vid Napo-
leons fall kunde F. återtaga sin

tron, dock bunden av 1812 års

konstitution, men då han hän-
synslöst åsidosatte denna, utbröt

1820 ett uppror, som tvingade ho-

nom att beediga den. Den fort-

satta jäsningen stäcktes genom en
fransk intervention 1823, varefter

F. lät en absolutistisk reaktion

övergå landet. Hans förordnande
om kognatisk tronföljd (1830)
orsakade efter hans död ett in-

bördeskrig (se C arlis t er).

Ferdinand (ital. F&rdma'ndo)

,

storhertigar av Toscana, se

T o 8 c a n a.

Ferdinand, tysk-romerska kej-

sare. — 1. P. 1, f. 1503, d. 1564,

Karl V:8 yngre broder, 1531
romersk konung och vid Karl V : s

abdikation 1556 kejsare. Tidigare
sin broders lydiga redskap, förde

F. från mitten av 1540-t. en själv-

ständigare, till kyrklig försoning
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Ferdinand II, tysk kejsare. Kopparstick
av P. van Sompel.

syftande politik, vars förnämsta
frukt är religionsfreden i Augs-
burg 1555. F. styrde från 1521
de österrikiska arvländerna och
efterträdde 1526 sin svåger Lud-
vig som konung över Ungern ooh
Böhmen. Därmed bildades den
till 1918 bestående österrikisk-

ungerska monarkin. I Ungern
fick F. emellertid kämpa mot av
Turkiet understödda pretenden-
ter, Johan Zapolya och dennes
son, till vilka han måste avstå
större delen av landet. — 2. F.

II, f. 1578, d. 1637, den föreg:s

sonson, efterträdde 1619 sin

kusin Mattias som kejsare och
konung över Böhmen och
Ungern. F. var då känd som
fanatisk katolik och hade i sina

arvländer fört en vild utrot-

ningskamp mot protestantismen.
I det protestantiska Böhmen er-

kändes F. ej som konung men
gjorde sig 1620 med vapenmakt
till herre över landet och krossa-

de dess politiska och religiösa

frihet (se Böhmen ep. 922).

F. satte sig nu i spetsen för

den katolska reaktionen i Tysk-
land, eftersträvade t. o. m. Nor-
dens omvändelse och herraväldet
över Östersjön. 1629 stod F. pä
höjden av makt och utfärdade
restitutionsediktet (se d. o.).

Han kom emellertid i konflikt

med kampens organisatör Wal-
lenstein (se d. o.), som drev poli-

tik på egen hand, och samtidigt
ingrep Gustav II Adolf, vars seg-

rar omintetgjorde alla F:s reli-

giösa och politiska strävanden i

Nord-Tyskland (se Trettioåri-
ga kriget). — I Ungern fingo

katolikerna under F:s regering

överhanden, men protestanterna

hävdade dock sin ställning med
Gåbor Bethlens hjälp. — 3. F.

III, f. 1608, d. 1657, den föregrs

son. I trettioåriga kriget fick han
1634 det nominella överbefälet

över den kejserliga hären. 1637

efterträdde han sin fader som
kejsare. Ehuru benägen för fred,

ville han ej vinna den på bekost-

nad av egen makt. Westfaliska

freden 1648 betecknar dock F:8
nederlag och kejsarmaktens be-

gynnande nedgång. Strax före

sin död inledde F. en av Leopold

I fullföljd förbundspolitik med
Polen mot Karl X Gustav.

Ferdinand I, f. 1793, d. 1875,

kejsare av Österrike 1835—48.

På grund av hans sjuklighet och

oförmåga regerades landet imder

hans tid av en Btaatsconferenz

med Metternich i spetsen. Revolu-

tionen 1848 förmådde F. att av-

lägsna denne och därpå abdikera

till förmån för Frans Josef.

Fergha'na, provins i ryska

Turkestan, på nordsidan av Pa-

mir. Boskapsskötsel, odling av

säd, bomull, tobak samt mullbärs-

träd (för silkesmaskavel).
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Fergusoni't, se Sällsynta
jordmetaller.
Fergusson [f9'g9aön], James,

fri808, d. 1886, skotsk arkeolog,

utgav viktiga arbeten om indisk

arkitektur och fördes därifrån

över till andra områden av konst-

historien och arkeologin; sysslade

även med befästningskonst.

Fe'riae, lat., eg. helgdag. Ordet
betecknade i det gamla Rom år-

ligen återkommande 1. tillfälliga,

offentliga 1. enskilda festdagar. I

katolskt kyrkospråk användes be-

I

teckningen F. särskilt för dagar,
' som firas till helgonens ära, men
I även för att beteckna dag i all-

I mänhet.

Fe'rie (lat. fe'riae; se ovan),

>en viss tids ledighet från regel-

bundet arbete, särskilt från ar-

betet vid undervisningsanstalter.

Enligt 1905 års läroverksstadga
omfattar läsåret vid de svenska
läroverken 38 veckor förutom
tiden för inträdes- och flyttnings-

prövningar. Återstoden av året

utgör F., huvudsakligen för-

lagda till sommaren och jultiden.

Tillfällig ledighet från all under-
visning får givas endast visst

antal söckendagar per läsår. Vid

]
Sveriges universitet och i allmän-
het vid därmed jämnställda läro-

. anstalter omfatta F. måna-
iderna juni—aug. samt senare

hälften av dec. och förra hälften

jav jan. Vid alla offentliga

tävenska läroanstalter brukar en
veckas påskferier förekomma. —
Feriearbete, frivilliga ejälv-

itudier imder sommarferierna,
l3om enl. 1905 års stadga utföras

IV lärjungarna vid svenska läro-

7erk enl. rektors på förslag av
vederbörande lärare givna anvis-

lingar. — Feriekurser, se

Jniversi tetsutvidgning.

Ferm (fr. ferme, av lat. fi'r-

mus, fast), rask, snabb, rapp. —
F e r m i t e' t, raskhet, rapphet.

Fermanagh [fom8e'nna], grev-

skap i prov. Ulster, Nord-Irland.
Åkerbruk och boskapsskötsel. Hu-
vudstad EnniskiUen. 62,000 inv.

Ferma't (ital. ferma'ta, stille-

stånd), vilotecken ('^), betyder,

om det i notskriften anbringas
över en not 1. paus, att denna
skall givas större tidsvärde än
vad den efter den stränga takt-

indelningen borde äga.

de Fermat [de färma'],
Pierre, f. 1601, d. 1665, fransk
matematiker, tiU yrket advokat.
Ett av alla tiders största matema-
tiska snillen. Utvecklade oberoen-

de av Cartesius en analytisk geo-

metri. Mest bekant för sina, på
grundval av Diofantos' arbeten

uppställda, talteoretiska satser,

vilkas bevis han ej synes ha ned-

skrivit. F:s stora sats, till

vilken man ännu ej lyckats åter-

finna beviset, utsäger, att, om n
är ett helt tal, större än 2, ekva-
tionen x^ -\- y" = z^ icke äger

några heltalsrötter. — F:s prin-
cip, en efter F. uppkallad sats,

enligt vilken ljuset (t. ex. vid

reflexion 1. brytning) går den
väg, längs vilken avståndet mel-
lan två punkter kan tillrygga-

läggas på kortast möjliga tid.

Satsen har ej generell giltighet

vid diffraktionsfenomen.

Ferme'nt, se Enzym.
Fermite't, se Ferm.
Ferna, järnbruk i Gunnilbo

skn, Västmanl. L, med lancashire-

smedja, valsverk, ånghammare
och mek. verkstad. F. anlades i

början av 1600-t., var 1828—1906
fideikommiss i ätten v. Hermans-
son; äges sedan 1921 av Ramnäs
bruks a. b.

Ferna'ndez [desj], Al v ar o,

f. omkr. 1420, portugisisk upp-
täcktsresande, som av prins Hen-
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rik Sjöfararen sändes att ut-

forska Afrikas västkust. F. fram-
trängde 1446 till Sierra Leone.

Fernåndez [-deth], Juan, f.

1538, d. 1602, spansk upptäckts-

resande, företog flera resor kring
Syd-Amerikas kust och upptäck-
te 1563 Juan Fernandezöama.

Ferna'ndo Noronha [nårå'n-

ja], vulkanisk ögrupp pä 3° 50'

s. br. vid Brasiliens kust. Huvud-
ön är befäst och användes som
deportationsort.

Ferna'ndo Po [på], den
största av Guineaöarna, belägen

i Guineabukten, vid Afrikas v.

kust. Ön är bergig och skogbe-

vuxen samt mycket fruktbar.

Klimatet är fuktigt, särskilt pä
västkusten. Invånarna äro bantu-
negrer, kallade bubis. På n.

kusten ligger staden Santa Isa-

bel, huvudstad i spanska Guinea.

3,070 kvkm. 14,100 inv.

Femebo, se F ä r n e b o.

Femey [färnä'], fransk kö-

ping nära Geneve, bekant genom
det slott, som Voltaire där ägde
och bebodde från 1758 ("patriar-

ken på F.").

Fernfssa, vätska, som i tunt
lager påstrykes föremål och som
vid torkning kvarlämnar en tunn,

glänsande, seg och elastisk hinna,

därmed skyddande föremålet mot
inverkan av vatten och luft.

— Oljefernissa består av

feta oljor (t. ex. linolja), som
efter påstrykningen hastigt tor-

ka, beroende på att oljan oxi-

deras av luftens syre. Oxida-

tionen påskyndas därav, att oljan

under uppvärmning och inblås-

ning av luft preparerats med sal-

ter av bly 1. mangan. — L a c k -

fernissa består av hartsartade
ämnen, som blivit lösta i alkohol

(oftast träsprit), bensin 1. annan
lätt avdunstande vätska. Även
feta lackfernissor, vari

«%*! «^i^ II
,.^5»

) I» »»'U»

Domen i Ferrara.

lacket lösts i olja, tillsatt med
terpentin, förekomma. — Färgade
F. erhållas genom tillsats av tjär-

färgämnen.

Feroce [-rå'ttje], ital., vilt,

häftigt.

Fero'nia, se Gummi.
Ferozepore [firäoSpo'»],

Firozpur, stad i prov. Punjab,
britt. Indien, belägen i ett rikt

jordbruksdistrikt. Spannmåls-
handel. Järnvägsknut. 51,000 inv.

Ferra'ra. 1. Provins i Emilien,

n. Italien. 345,000 inv. — 2. Hu-
vudstad i F. 1., belägen i en

sumpig, lågland trakt vid floden

Po di Volano. De märkligaste

byggnaderna äro borgen, anlagd

i slutet av 1300-t., ombyggd på
1500-t., och domkyrkan, vars rikt

skulpturprydda fasad härrör från

11- och 1200-t. Ett flertal renäs-

sanspalats vittna om stadenå

storhetstid på 14- och 1500-t.

Ärkebiskopssäte. Universitet.

110,000 inv. — Historia. F. är

känt sedan 700-t. och innehades

1208—1597 av furstesläkten Este

(se d. o.), som under 1400- och

1500-t. utvecklade det tiU stor-

stad med c:a 100,000 inv. och till

ett centrum för renässanskultu-

ren. F. lydde sedan med avbrott

under Kyrkostaten till 1859.

Ferra'ra-Flo'renskonciIiet, ett

av påven Eugenius IV på gre-

kiska kyrkomäns begäran 1437
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till Ferrara utlyst, 1439 tiU Flo-

rens förlagt unionskoncilium mel-

lan grekiska och romerska kyr-

korna, av påven tillika använt
83. medel att spränga Baselkon-

ciliet (se d. o.). F. lyckades vis-

serligen åstadkomma nödtorftiga

kompromisser, men en grekisk

minoritet vägrade att under-

skriva beslutet, och unionsförsö-

ket måste 1472 formellt uppgivas.
— Dels i Florens, dels också (fr.

1443) i Rom ingingos liknande

överenskommelser mellan Västern
och andra orientaliska kyrkor,

vilka delvis blevo av mer bestå-

ende art.

Ferra'ri, Paolo, f. 1822, d.

1889, italiensk dramatiker, vann
stor framgång med sina lustspel,

i vilka han ansluter sig dels till

Goldoni, dels till den samtida
franska dramatiken.

Ferra'ri de la Renotiére [da

la r9nåtiä'r], Philippe (P h i-

11 pp v. Ferrary), f. 1857?,
d. 1917, italiensk-österrikisk sam-
lare. F. hopbragte världens hit-

tills största och dyrbaraste fri-

märkssamling, som han donerade
till postmuseet i Berlin men som
vid hans död beslagtogs av fran-

I

ska regeringen och försåldes å
auktioner 1921—23. Behållningen
skulle krediteras det tyska krigs-

skadeståndet.

Ferra'ris, Galileo, f. 1847,
d. 1897, italiensk fysiker, prof. i

Turin, bekant för sina studier

av växelströmmar och uppfin-
ningar inom elektrotekniken, sär-

skilt av en induktionsmotor och
mätinstrument.

Fe'rrer Gua'rdia, Francis-
c o, f. 1859, d. 1909, spansk anar-
kist. Misstänkt för att ha del-

tagit i en revolutionär resning i

' Barcelona, blev F. på grund av
: klerikalt inflytande dömd till
' döden och avrättad. Hans avrätt-

ning väckte allmän harm och gav
anledning till en serie antikleri-

kala demonstrationer.

Ferre'ro, Guglielmo, f.

1871, italiensk historiker, känd
för sina skildringar av Roms
historia, särskilt Grandezza e

decadenza di Roma (5 bd, 1902

—

07; Rom. Dess storhet och för-

fall, 3 bd, 1921—22) samt för

essayer om den moderna kulturen,

Ferret, Col du Grand F.

[kall dy grai) färä'], pass i Al-

perna mellan Mont Blanc och S:t
Bernhard. 2,492 m. ö. h.

Fe'rri, Enrico, f. 1856, ita-

liensk jurist och publicist, prof. i

Rom. Har utgivit straffrättsliga

arbeten, och jämt^e Lombroso
grundat kriminalantropologin. F.,

som tidigare var redaktör för

Avanti, har spelat en framträ-
dande roll bland Italiens socia-

lister.

Ferriföreningar, se J ä r n -

föreningar.
Fe'rro, sp. Hierro, den syd-

västligaste av Kanarieöarna. Ber-

gig vulkanö. Högsta toppen är

Alto del Malpaso, 1,415 m. Karg
natur. Huvudort Välverde. 276
kvkm. 8,000 inv. — F. ansågs

fordom vara gamla världens ut-

post mot v., varför Richelieu 1634
förordnade, att O**-meridianen

skulle dragas genom F. (eller rät-

tare gå 20® v. om Paris, vilket

ansågs vara detsamma). Ferro-

meridianen begagnas numera en-

dast av fransmännen.

Ferroföreningar, se J ä r n -

föreningar.
Ferrol [färå'll], El F., sjö-

stad i prov. Coruna, n.v. Spanien,

vid Atlanten. Krigshamn. Varv
och dockor. Sjökrigsskola. Export
av trä, vin, sardiner. 26,000 inv.

Ferrolegeringar, se Järn.

Ferromagnetisk, se M a g n e -

t i s m.
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Jules Ferry.

Ferrotypi' (av lat. fe'rrum,
järn, och grek. ty'pos, avtryck),

metod för direkt framställning av
positiva fotografiska bilder på
plåtar, överdragna med svart
asfaltlack och försedda med jod-

silverkollodiumhinna. Efter expo-
nering och framkallning framstå
de belysta partierna ljusa mot
mörk botten. Även bromsilver-
kollodium kan användas, om den
negativa bilden efteråt behandlas
("blekes") med kvicksilverklorid,

då de belysta partierna bli ljusa.

F. användes för s. k. snabbfoto-

grafier, vilka bli färdiga på ett

par minuter. Jfr D a g e r r o -

typi.

Fe'rrum, lat., järn.

Ferry [färi'], Jules, f.

1832, d. 1893, fransk statsman.
Urspr. advokat, blev F. 1869 led.

av lagstiftande kåren och slöt

sig där till oppositionen. Efter

kejsardömets fall var han led. av
nationalförsamlingen och borg-

mästare i Paris under beläg-

ringen och kommunardupproret.
F., som sedan ivrigt bekämpade
den monarkistiska reaktionen,

lyckades ss. undervisningsminis-
ter 1879—83 genom en omorga-
nisation av skolväsendet undan-
tränga det starka kyrkliga infly-

tandet inom detta. Bl. a. för-

bjödos de andliga ordnarnas sko-

lor ävensom religionsundervis-

ningen i statsskolorna. En mängd
nya läroanstalter upprättades i

stället, och 1882 blev primärun-
dervisningen obligatorisk och
kostnadsfri. F. var en tid 1880—81 konseljpresident samt ånyo
1883—85 (då även utrikesminis-
ter). F. genomdrev lagar för den
republikanska författningens

tryggande mot tronpretendenter-
na och lyckades återställa jäm-
vikt i budgeten. F. utvidgade det

franska kolonialväldet med Ma-
dagaskar, Annam och Tonking.
Ett härav föranlett krig med
Kina bragte F. på fall. Han var
sedan ledare för de moderata re-

publikanerna och bekämpade iv-

rigt boulangisterna, som 1887

hindrade hans val till president.

v. Fersen, svensk adlig ätt

från Estland, grevUg 1712, ut-

död 1839. 1. Axel v. F. d. ä., f.

1719, d. 1794, greve, fältmar-

skalk, riksråd. Deltog i fransk

tjänst i österrikiska tronföljds-

kriget och i svensk tjänst i

pommerska kriget. Från 1751

ägnade han sig huvudsakligen åt

politiken och var ledare för hatt-

partiet samt lantmarskalk under

riksdagarna 1755—56, 1760—62
och 1769. Ivrig anhängare av fri-

hetstidens statsskick, lyckades F.

.

hålla sig själv och sitt parti vid

makten till 1765, då de störtades

av mösspartiet. Inseende nödvän-

digheten av en författningsre-

form, saknade han dock mod att

genomföra en sådan efter möss-

partiets nederlag 1769. Han för-

höll sig passiv till statsvälvning-

en 1772, var sedan en kort tid

riksråd men kunde icke samar-

beta med Gustav III. F. blev

snart oppositionens ledare, men i

motsats till den yngre adeln var

han moderat och ogillade ytter-
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lighetsåtgärder, ss. Anjalaförbun-

det. Efter att ha varit arresterad

vid statskuppen 1789, övergav

han politiken och sysselsatte sig

sedan med att nedskriva sina

memoarer, utg. 1867—72 under
titeln Riksrådet och fältmarskal-

ken A. F. von Fersens historiska

skrifter. På grund av sin partisk-

het ge de ofta en falsk bild av
Gustav III och hans politik. —
2. Axel v. F. d. y., f. 1755,

d. 1810, den föregrs son, greve,

general, riksmarskalk, gick i

fransk krigstjänst och deltog med
utmärkelse i nordamerikanska
frihetskriget. Från 1788 var F.

Gustav III:s personlige agent

vid det franska hovet, där han

var en av Marie Antoinettes

gunstlingar. Efter revolutionen

planlade han franska konunga-

parets flykt 1791, som dock miss-

lyckades. F. kom tiU Belgien ss.

svensk agent och uppgjorde sedan

nya planer för konungaparets be-

frielse. Under Gustav IV Adolf

fick F. olika poster inom diplo-

matin och vid hovet. Efter stats-

"Xel von Fersen d. ä. Pastell av G.
Lundberg.

Axel von Fersen d. y. Mälning av K. v.

Breda.

kuppen 1809 hörde F. till det

gustavianska partiet, som önska-
de uppsätta Gustav IV Adolfs
son på tronen. Detta gjorde ho-

nom impopulär, och sedan ett

rykte spritts, att tronföljaren

Karl August blivit förgiftad av
F:s syster, blev F. vid prinsens

begravning i Stockholm utsatt för

stenkastning från pöbeln och
dödad (Fersenska mordet).

Ferslew, Jean Christian,
f. 1836, d. 1910, dansk boktryc-

kare och tidningsägare, samlade
under sin ledning Aftenposten,
Nationaltidende, Dagens Nyheder
och Dagbladet, vilka sedan över-

tagits av hans son Johan
Christian F., f. 1877.

Ferti'l (lat. fe'rtilis), frukt-

bar, fruktsam; F. kallas en växt,

som bär frön 1. sporer. — F e r -

t ill t e' t, fruktbarhet, fruktsam-
het. Jfr S t e r il.

Fertö, se Neusiedler-
8 j ö n.

Fe'rula, se

Fes, en av
städer, belägen

Dyvelsträck.
Marockos huvud

-

i n. delen av lan-
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Fes. Interiör av moskén Medersa (upp-
förd 1350—55).

det, nära Sebufloden. F. består av
två stadsdelar, Gamla och Nya
F., båda omgivna av tornförsedda
murar. Ett stort antal moskéer
finnas, ävensom flera palats, till-

höriga sultanen av Marocko, som
tidvis bor där. Muhammedanskt
universitet. Stort handskriftsbib-

liotek. Sedan 1915 har F. järn-

vägsförbindelse med Kabat. Kara-
vanhandel. Hantverksmässig till-

verkning av mattor, sadelmakeri-
arbeten m. m. F. är säte för en
avdelning av franska protekto-

ratsförvaltningen. 62,000 inv.,

därav 2,200 européer.

Fes, f e z, en på Balkanhalvön
och i Orienten bruklig huvudbo-
nad av cylindrisk, uppåt något
avsmalnande form. Vanligen av
rött ylletyg och försedd med svart
tofs. Namnet trol. härlett av sta-

den Fes.

Fesch, Joseph, f. 1763, d.

1839, fransk kardinal, halvbror

till Napoleons mor. Napoleon ut-

nämnde honom till ärkebiskop i

Lyon och sändebud i Rom. Efter
1808 kom han i opposition till

Napoleons kyrkliga politik och
föll i onåd, då han vägrade att

förklara Napoleons giftermål
med Josephine ogiltigt.

Fess, den medelst ett b en halv
ton sänkta tonen f ; förväxlas en-

harmoniskt med e.

Festfna le'ntel, lat., "skynda
långsamt I

"

Festivite't (lat. fesWvitas)

,

festlighet, högtidlighet.

FestiVo, con festivitä,
ital., festligt, högtidligt.

Feston [fästå'g], fr., flätat

band av blommor, lövverk och

frukter; även konstnärlig efter-

bildning av dylikt. Under sen-

antiken och i klassicistisk konst
ett omtyckt dekorationsmotiv.

Festrullarna, de fem F. (eg.

blott: de fem rullarna), kallas

bland judarna fem av G. T:s
"skrifter" (se Bibel sp. 1432),

emedan de föreläsas vid var sin

högtid: Höga Visan vid påsk,

Rut vid pingst, Klagov. på års-

dagen av Jerusalems förstöring,

Pred. vid lövhyddohögtiden och

Ester vid Purim.

Festu'ca, växtsläkte (fam.

Grami'neae) . Hithörande arter

ha trinda småax i vippa. F. pra-

te'nsiSf ä n g s s v i n g e 1, är ett

vanligt fodergräs. F. ovi'na, f å r -

svingel, med tuvade, borst-

fina blad, är ytterst allmän på

Feston (från Ara pacis 1 Rom),
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Festuca ovina. T. v. Vippa. — T. h.

Tuva med blad och strån.

mycket torr mark och utgör ett

viktigt fårbete. Jfr Bromus.
Feta'l, se F o e t u s.

Feta'liebröder, se V i t a 1 i a -

ner.
Feta oljor, se Fett.
Fetblad, se S e d u m.
Fete [fät], fr., fest. — F.

champétre, "lantlig fest". —
Fe te' ra, fira (någon).

Fetia'l (lat. fetia'lis, plur.

-es), romersk prästerlig värdig-

het. F. bildade ett kollegium på
20 led. och hade att fullgöra vissa

symboliska handlingar, offercere-

monier m. m. vid krigsförklaring,

fredsslut och andra mellanfolk-
liga uppgörelser.

Fetis [feti'ss], Frangois
Joseph, f. 1784, d. 1871, bel-

' gisk-fransk musikskriftställare,

'utgav en rad framstående musik-
teoretiska och musikbiografiska
'verk samt grundlade musiktid-
skriften Revue musicale.

Fetfsch (av portug. feitiQo,

lat. facWtiuSy konstgjord), före-

mål av diverse slag, som av pri-

mitiva folk betraktas ss. bärare
I
av en hemlighetsfull makt och
jdärför behandlas med religiös

jvördnad. TlU F. kunna räknai

amuletter och reliker. Skillnaden

mellan en F. och en gudabild be-

står däri, att den förra ännu icke

är bearbetad av människohand.
— Fetischi'sm, dyrkan av F.

Fetknopp, se S e d u m.

Fetma, se Fettset.
Fetstil, se Stil.

Fett, i den organiska naturen
allmänt förekommande ämnen,
vilka utgöras av glycerinets est-

rar med organiska syror. F. äro i

rent tillstånd lukt- och färglösa,

olösliga i vatten, icke flyktiga

och giva på papper en genomskin-
lig, bestående fläck. De i F. ingå-

ende glycerinestrarna (glycerider-

na) äro flytande 1. fasta. De olika

fettarternas konsistens beror på
de glycerider, varav de äro sam-
mansatta. De viktigaste av de

flytande glyceriderna äro butyrin

(smörsyreester) och olein (olje-

syreester) och av de fasta palmi-

tin (palmitinsyreester) och stea-

rin (stearinsyreester) . Se Fett-
syror, Oljesyra och G 1 y c e -

rin). — Djurfetten äro huvud-
sakligast fasta, under det att

växtfetten mestadels äro flytan-

de. De hårda och fasta djurfetten

kallas talg och innehålla huvud-
sakligast stearin och palmitin,

lösare F. kallas ister och innehål-

ler olein i större mängd. I smör
finnas glycerider av ett stort an-

tal syror, dels flytande, ss. smör-
syra, kapron-, kapryl- och olje-

syra, dels fasta, ss. kaprin-, pal-

mitin- och stearinsyra. Flytande
djurfett äro tranarter (se Trän).
— De flytande växtfetten 1. f e t a

oljorna indelas i torkande och
icke torkande oljor. Bland de

förra, vilka icke innehålla olein

och som på grund av oxidation

torka i luften, märkas linolja och
hampolja. Icke torkande oljor äro

olivolja och mandelolja, huvud-
sakligen innehållande olein, samt
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ricinolja, vari glyceriden av den
omättade ricinoljesyran ingår.

Fasta växtfett äro palmolja och
kakaosmör. — Att F. härsknar
beror på sönderdelning, varvid
illaluktande fettsyror bildas.

Spjälkning av F. under inverkan
av alkalier, kalk 1. blyoxid kallas

förtvålning. Härvid uppstå mot-
svarande salter och fri glycerin.

Natriumsalterna bilda tvål, ka-

liumsaltema såpa och blysalter-

na plåster (se d. o.). Vid stea-

rinljusfabrikationen sönderdelas

F. med överhettad vattenånga 1.

med svavelsyra, varvid de fria

syrorna jämte glycerin uppkom-
ma. (Se Stearin.) F. kunna
även sönderdelas på enzymatisk
väg genom lipaser (i praktiken
användes härvid Rici/nusfrön; se

Enzym).
Fett, Harry, f. 1875, norsk

konsthistoriker, arkeolog, sedan
1913 riksantikvarie. F. har fram-
gångsrikt verkat för bevarandet
av sitt lands kulturminnesmär-
ken och för en modernare, mera
pietetsfull restaureringsmetod,
fians forskningar ha berört olika

områden av norsk konsthistoria,

särskilt den medeltida; hans hu-
vudverk är Norges malerkunst i

middelalderen (1917). Jämte H.
Shetelig utgav han 1909—16 tid-

skriften Kunst og Kultur.

Fettdegeneratio'n, se F ö r -

f e 1 1 n i n g.

Fettfena, se Fiskar.
Fettfågel, Be Nattskär-

ror.
Fetthjärta, dels en verklig

fettvandling av hjärtmuskelcel-

lerna vid olika primära 1. sekun-

dära hjärtsjukdomar som följd

av blodbrist, förgiftning (med
fosfor, alkohol, kloroform) 1. in-

fektionssjukdomar, dels och van-

ligare delsymtom av allmän fett-

sot, varvid fettvävnaden på hjär-

tats yta ökas och växer in mellan
muskelknippena. Dels därigenom,
dels och ännu mer på grund av
den allmänna fettsoten försvåras
hjärtats arbete, varför svaghet
ända till fullständig oförmåga
att fungera så småningom inträ-

der hos hjärtat.

Fettisdag, tisdagen närmast
efter fastlagssöndagen, så be-

nämnd, emedan den var sista da-

gen före den stora fastans in-

träde och sålunda för en längre
tid den sista, på vilken man fick

äta feta och läckra rätter.

Fettlever, lever med abnormt
hög halt av fettdroppar i celler-

na, beroende på nedsatt cellverk-

samhet 1. riklig tillförsel av fett.

Särskilt hos drinkare och vid fos-

for- och arsenikförgiftning antar

hela levern ett gulaktigt, fett ut-

seende.

Fettmetamorfo's (grek. meta-

mo'rfosis, omvandling), se För-
fettning.

Fettmott, AgWssa pinguina'-

Us, en art Mottfjärilar
med gråaktigt gulbruna, fläckiga

framvingar och ljusare bakvingar.

Bredd mellan vingspetsarna 28

—

37 mm. Larverna, som äro glän-

sande mörkbruna med ljusare

rygglinje och c:a 25 mm. långa,

leva särskilt av feta ämnen, ss.

smör, talg, ost m. m. Allmänna i

visthusbodar, hönshus, magasin
m. m.

Fettsamlare, apparat för till-

varatagande av fett ur avlopps-

vatten (t. ex. diskvatten i re-

stauranger). F. består av ett kärl,

vari vattnet har så liten hastig-

het, att fettet hinner stiga till

ytan, varifrån det tid efter annan

borttages. Stundom användes dy-

likt fett till tvåltillverkning.

Fettseriens föreningar, se

Alifatiska föreningar.

i
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Fettsot, fetma, korpu-
lens (lat. adipo'sitas), abnormt
stark avsättning av reservnä-

ring, vilken besvärar hjärtats

funktion, cirkulationen i allmän-

het och rörelseförmågan samt
nedsätter motståndskraften mot
sjukdomar. Den normala kropps-
vikten bör vara ung. lika mänga
kg. som längden i cm. är över

100, således vid en längd av
t. ex. 176 cm. 76 kg. En be-

tydande viktökning därutöver
tyder vanl. på korpulens. F. kan
bero på ärftligt anlag och före-

kommer då hos många, kanske
flertalet medlemmar av samma
familj, ej sällan kombinerad med
gikt och sockersjuka. Rasegen-
domligheter spela därvid ofta in.

Stundom är F, orsakad av rubb-

ningar i inre sekretionen, I andra
fall är orsaken övergödning 1.

stillasittande levnadssätt. F. gör
rörelsen besvärlig, dels genom
kroppstyngden, dels genom rubb-

ning av hjärtats verksamhet och
av andningen. Den överfylLnad

av venöst blod, som därav föror-

sakas, medför svindel, trög av-

föring och hemorrojder samt även
andlig tröghet. Behandlingen
av F. består huvudsakligen i

en minskning av födans mängd
och i en väl avvägd, småningom
ökad kroppsrörelse. De många
olika förekommande dieterna mot
F. innebära vanl. en inskränk-
ning i tillförseln av fett och kol-

hydrat, vilka senare äro viktiga

fettbildare, ofta dock även av
äggviteämnen. Alkohol förbrän-

nes lätt och sparar därför födo-

ämnena, som i stället avsätta sig

som fett. Någon verkan av dieten

kan därför vid alkoholmissbruk ej

förväntas utan kraftig inskränk-
ning i detta. Jfr F e 1 1 h j ä r t a.

Fettsvansfår, se Fårsläk-
tet.

Fettsyror, gemensamt namn
på organiska kemiska föreningar
av formeln C„H,,-^.iCOOH, vilka
sålunda innehålla en alkylgrupp
bunden vid en karboxylgrupp.
Namnet har uppstått därav, att

vissa av dessa syrors glyoerin-

estrar ingå i fettarter. De syror,

som innehålla 1—9 kolatomer,
äro vid vanlig temperatur fly-

tande, de övriga äro fasta. Fly-
tande F. med fyra 1. flera kol-

atomer utmärka sig för en obe-

haglig, svettartad lukt. Allmänna
framställningssätt för F. äro för-

tvålning av nitriler och oxidation
av primära alkoholer och aldehy-
der. — De viktigaste F. äro föl-

jande: Myrsyra, HCOOH, fin-

nes i fritt tillstånd i myror och
brännässlor samt kan framställas

genom destillation av en bland-

ning av glycerin och kristallise-

rad oxalsyra. Den är en färglös,

frätande vätska med sur smak
och stickande lukt. Salterna kal-

las formiater. Ättiksyra,
CHgCOOH, framställes tekniskt

genom ättikjäsning av alkohol

och genom torrdestillation av trä.

Jäsningen åstadkommes genom
en svampart, Mycode'rma ace'ti,

vilken med tillhjälp av luftens

syre oxiderar alkoholen till ättik-

syra (se Ättika). Ur det vid

torrdestillation av trä erhållna
tjärvattnet framställes ättiksyra

på följande sätt: tjärvattnet de-

stilleras, och ångorna inledas i

kalkmjölk, varvid kalciumacetat

bildas, ur vilket ättiksyran fri-

göres med saltsyra. Den renas

sedan ytterligare genom destilla-

tion över kaliumbikromat 1. ka-

liumpermanganat. Ättiksyra sma-
kar och luktar starkt surt. Den
stelnar i vattenfritt tillstånd vid

-|- 16**, 7 till en isliknande massa,
varför den vattenfria syran er-

hållit namnet isättika. Dess sal-

48. — Le X. 111.
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ter kallas acetater (se Acetat).
Smörsyra, CH^COOH, före-

kommer i två isomera modifika-
tioner, av vilka den normalas
glycerinester ingår i smörfett.

Syran kan bl. a. framställas ge-

nom jäsning av socker med
tillhjälp av en bakterie, Bacil-
lus huty'Ucus. Smörsyrans salter

kallas butyrater. Palmi-
tin- och ste arinsy r or n

a

(CibH„COOH och C„H„COOH)
förekomma såsom glycerider

(palmitin och stearin) jämte
olein i djur- och växtfett (se

Fett). De kunna framställas ge-

nom fettemas sönderdelning med
koncentrerad svavelsyra. Stearin

(se d. o.) utgör en blandning av
de fria syrorna, och deras natri-

um- och kaliumsalter bilda jämte
oljesyrans motsvarande salter

huvudbeståndsdelen i tvål och

såpa (se dessa ord).

Fettvävnad, se Bindväv.
Fe'tus, se F o e t u s.

Feu [fö], fr., framliden.

v. Feuchtersleben [få'jBt-],

Ernst, f. 1806, d. 1849, frih.,

österrikisk läkare, diktare och
populärfilosof, mest känd genom
sitt även till svenska översatta

arbete Zur Diätetik der Seele

(1838), en handledning i andlig

hygien.

Feuerbach [få'jerbach]. 1.

Ludwig F., f. 1804, d. 1872,

tysk filosof, en av Hegels främsta
lärjungar. F. utvecklade mästa-
rens lära i en för den s. k. He-
gelska vänstern karaktäristisk

riktning. Sålunda hävdade han i

Gedanken iiber Tod und Unsteri-

Uchkeit (1830), att tron på den

individuella odödligheten är en

illusion, som fostrats av vår

egoism. I bl. a. Das Wesen des

Christenthums (1841) utvecklade

han, att Gud icke är något annat

Konstnärens moder. Målning av Anselm
Feuerbach.

än en produkt av människoanden
och saknar självständig existens.

Gud är blott en beteckning för

vårt eget jag, då detta tankes be-

friat från ändliga skrankor, och

då människan tillber en gud, till-

ber hon i grunden endast sig

själv i idealiserad form. I sin

kunskapsteori utvecklade F. en

allt mera utpräglad empirism och

förenade härmed en metafysisk
ståndpunkt, enligt vilken all

verklighet måste tänkas fysiskt

bestämd och det andliga livets

företeelser tolkas som funktioner

av det kroppsliga. Det bekanta

mottot: Der Mensch ist, was er

isst (människan är, vad hon äter)

har F. till upphovsman. — 2.

Anselm F., f. 1829, d. 1880,

den föreg:s brorson, tysk målare,

arbetade i en idealiserande, klas-

sicistisk stil, som bragtes till

mognad under hans vistelse i Ita-

lien 1855—73. Hans arbeten ut-

märkas av en lugn och monumen-
tal, mera plastisk än koloristisk

hållning. En av 1800-t:s mest be-

gåvade eklektiska konstnärer,

hade han föga inflytande på sin
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samtid men har efter sin död bli-

vit högt uppskattad.

Feuillanter [föja'n-] 1. fuli-
e' n s e r, reformkongregation in-

om cisterciensorden, uppkallad
efter ett kloster i närheten av

Toulouse. Av påven stadfäst 1589

upplöstes den under revolutions-

tidens oroligheter.

Feuillantklubben [föja'i)-],

fr. Club des Feuillants, en fransk

politisk klubb, bildad 1791 med
syfte att upprätthälla den då an-

tagna författningen. Den sam-
manträdde i Paris feuillantklos-

ter (därav namnet) men upplös-

,
tes redan 1792. Till F. hörde

, bl. a. Barére de Vieuzac och
Sieyés.

Feuillet [föje'], O et a ve, f.

1821, d. 1890, fransk författare.

F. var en av det andra kejsar-

dömets mest uppburna författare,

utnämndes till kejserlig bibliote-

karie samt invaldes i Fr. akad.
' (1862). Från denna tid härrör
: bl. a. Le roman d'un jeune Jiomme
i pauvre (1858; En fattig ädlings

i historia, 1909). Hans senare ar-

beten äro i viss mån påverkade
av naturalismen, ss. den tids-

historiska skildringen Monsieur
de Camors (1867; Grefve de Ca-

' mors, flera sv. övers.). Un ma-
riage dans le monde (1875; Ett

• äktenskap i stora världen s. å.)

och Le journal d'une femme
(1878; En ung kvinnas dagbok,
flera sv. övers.). F. framträdde

: även som dramatiker, huvudsak-
j ligen med smärre dramer i Mus-
sets stil.

Feuquiéres [fökjä'r]. 1. Ma-
nassés de Pas, markis d

e

F., f. 1590, d. 1640, krigare,
diplomat. F. var Frankrikes om-
bud vid underhandlingarna med
Axel Oxenstierna 1633. — 2.

Isaac de Pas, markis d e F.,

f. 1618, d. 1688, den föreg:s son,

krigare, diplomat. Som Frank-
rikes ambassadör i Stockholm
1673—82 genomdrev han med mu-
tor och löften om ökade subsidier

det svenska anfallskriget mot
Brandenburg.
Feydeau [fädå'] . 1. E rn e s

t

F., f. 1821, d. 1873, fransk för-

fattare, mest känd genom roma-
nen Fa/nny (1858, sv. övers.

1859), som väckte uppmärksam-
het genom sitt ämne — ett äkten-

skapsbrott — och fått betydelse

som ett av naturalismens tidi-

gaste verk. — 2. Georges F.,

f. 1862, d. 1921, den föregrs son,

har författat en rad farser, av
vilka Spökhotellet och Damen
från nattkaféet m. fl. med fram-
gång uppförts i Sverige.

Fezzan, landskap i italienska

Libyen. Landet är en högslätt,

genomdragen av bergskedjor, som
i n. nå över 1,000 m:s höjd.

Större delen av landet är sand-

och stenöken. På sina håll finnas

natronsjöar. Den glesa befolk-

ningen, arabstammar, uppblanda-
de med tuareger, berber och teda-

(tibbu-)folk, livnär sig i oaserna
av jordbruk samt boskapsskötsel.

Huvudstad Mursuk.

fif., förk. för fortissimo samt
för och följande (sidor).

fff., förk. för forte fortissimo.

F. H. K., förk. för folkhushåll-

ningskommissionen.

F-hål, se Stråkinstru-
ment.

Fiacre [fia'kr], fr., åkar-

droska.

Fia'l, miniatyrtorn, brukat
som dekorativt element i gotisk

arkitektur, särskilt som krön på
strävpelare. Se ill. till Gotik.

Fia'sko (ital. fia'sco, eg.

flaska; härledningen i övrigt

oviss), misslyckande. — Göra
fiasko, grundligt misslyckas,
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Italiensk bronsä.ldersfibula.

särskilt vid offentligt uppträ-
dande.

Fi'at, lat., det må ske. —
Fiat just i' ti a, pe'reat
m u' n d u s, rättvisan måste ha
sin gång, även om världen skulle

gå under. — Fiat lux, varde
ljus. — Fiat volu'ntas
t u' a, ske din vilja.

Fibbla, svenska namnet på ar-

ter av A'rnica, Eiera'cium m. fl.

släkten av fam. Coinpo'sitae,

Fiber, växttråd. F. erhållas av
många växter, utgöras vanl. av
hår, SS. bomull, 1. kärlsträngar 1.

delar därav, ss. lin och hampa,
och användas i textil-, pappers-

industrin m. m.
Fi'bich [-biS], Z den ko, f.

1850, d. 1900, tjeckisk tonsättare,

en av de främsta av den tjeckiska

skolan, komponerade flera operor,

körverk, symfonier, stråkkvartet-

ter och sånger.

Fi'biger. 1. M a t h i 1 d e F., f.

1830, d. 1872, dansk författarin-

na, utgav anonymt brevromanen
Clara Raphael (1850), ett inlägg

för kvinnans emancipation, och

väckte därmed en livlig debatt. —
2. Johannes Andreas
Gr i b F., f. 1867, dansk läkare,

prof. i patologi i Köpenhamn, har
särskilt studerat tuberkulos och
kräfta. Han lyckades 1911 fram-

kalla äkta kräfta hos råttor ge-

nom att infektera dem med en
rundmask, vars larv lever hos
kackerlackan, en synnerligen vik-

tig upptäckt, emedan härigenom
visats, att kräfta kan med konst
framkallas.

Fibrfller (lat. fibri'lla, liten

tråd), i histologin använd benäm-
ning på de finaste trådarna i en

organisk vävnad. — F i b r i 1 -

1 ä' r, tradig.

Fibri'n (av lat. fVhra, tråd),

se B 1 o d sp. 90. — F i b r i n ö' s,

bildat av 1. med avseende på F.

Fibrinoge'n (av lat. fVhra,

tråd, och grek. ge'nein, födas),

se B 1 o d sp. 90.

Fibro'm (av lat. fi'bra, tråd),

Dosformig fibula frän vikingatiden

(t. h. sett uppifrån).

Fibula från folkvandringstiden.

godartad, av bindväv bildad

svulst.

Fi'bula, lat., spänne. — Anat.

Se Extremiteter sp. 1333.

— Arkeol. En fjädrande 1. icke

fjådrande nål, vars konstruktion

ofta närmar sig den nutida sä-

kerhetsnålens. F. voro i bruk un-
der brons- och järnåldrarna. Då
de utsmyckades i former, som
hastigt utvecklades, ha de med
framgång utnyttjats för att be-

stämma den relativa åldern mel-

lan olika fornfynd och av dessa

representerade kulturperioder.

Fi'chte. 1. JohannGott-
lieb F., f. 1762, d. 1814, tysk

filosof, prof. i Jena 1793—99, i

Erlangen 1805 och Berlin 1810.

Urspr. determinist, kom F. under

påverkan av Kant att hävda per-

sonlighetens förmåga av absolut
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frihet och självbestamning, och

flanningsvärdet hos en stånd-

punkt mätte han efter den grad,

vari den kunde motivera frihe-

tens möjlighet. Han anslöt sig

till Kants idealism men ansåg
den stanna på halva vägen, då
den visserligen uppfattade den

materiella verkligheten ss. en

företeelsevärld 1. ett fenomen (se

d. o.) men dock bakom densamma
antog existensen av för vår kun-

skap oåtkomliga "ting i sig" (se

Kant). F. hävdade, att vi icke

kunna tänka oss ting utanför

vårt medvetande, vårt jag. Ett

ting är endast ett uttryck för en

självhegränsning hos den verk-

samma kraft, som är medvetan-

dets 1. jagets urspr. väsen. Ur
denna synpunkt kan hela den

yttre verkligheten 1. naturen be-

tecknas såsom ett icJce-jag, var-

vid dock är att märka, att det

jag-medvetande, vilket ur sig

frambringar naturen, icke är den

enskilde individens ändliga per-

sonlighet utan det oändliga 1.

absoluta "jag", den "rena ande",

vari alla individer äro inneslutna.

Till denna produktion av en

"icke-jag"-sida i tillvaron 1. en

natur tvingas det absoluta jagot

av en s. k. Anstoss, en stöt 1.

impuls, som det i evighet kom-
mer att möta i sin verksamhet
och vars uppgift är att städse

egga personligheten till ständigt

nya insatser av energiutveckling.

I vår kamp mot de skrankor, som
naturen reser i vår väg, dels i

form av naturtingen, dels i form
av en natur inom oss själva, ett

lägre jag, såsom man senare kal-

lat det, ser F. livets mening.
Denna åskådning utformade F.

under sin Jenaperiod 1794—99 i

en serie arbeten, dels av mera
I populär karaktär, såsom de båda
8. k. inledningarna till veten-

J. G. Fichte. Stick av Ä. Schultheis.

skapsläran och Bestimmimg des

Menschen (1800), dels i ytterst

abstrakta verk, bl. a. Grundlage
der gesamten Wissenschaftslehre

(1794). F:3 uppfattning, att det

absoluta jaget 1. den "rena an-

den", d. v. s. Gudomligheten, ä,r

ett ideal, som aldrig fullt kan
förverkligas, ådrog honom en an-

klagelse för gudsfömekelse. Han
avsattes 1799 från sin professur,

verkade den följande tiden på
skilda håll och återupptog först

1810 en stadigvarande akademisk
lärarverksamhet. I sina senare

arbeten fördjupade han sig starkt

i metafysiska spekulationer och
röjer härvid beröringspunkter så-

väl med Spinoza som med nypla-

tonismen och medeltidsmystiken
(se Medeltidsfilosofi),
varigenom ock hans lära får en
starkt panteistisk karaktär, så-

som i Anweisung zum seligen Le-

hen (1806) m. fl. F. har utövat
ett synnerligen stort inflytande,

bl. a. på Schelling, Hegel, Scho-

penhauer och Benjamin Höljer.

F. bidrog genom sina mäktiga
Reden an die deutsche Nation
(1807—08; Tal till tyska natio-
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nen) kraftigt till den tyska rust-

ningen mot Napoleon 1813—14.

— 2. Immanuel Hermann
v. F., f. 1797, d. 1879, den föreges

son, tysk filosof, prof. i Tiibingen
1842—67, utvecklade en om Bo-
ströms påminnande personlighets-

idealism.

Fi'chtelgebi'rge, bergknut i

n.ö. Bayern, på gränsen till

Tjecko-Slovakiet. Från F. utgå åt

n.v. Thiiringerwald, åt s.v. Tyska
Jura, åt s.ö. Böhmerwald samt åt

n.ö. Erzgebirge. Berggrunden ut-

göres av urberg, granit, gnejs och
glimmerskiffer. De högsta toppar-

na höja sig något över 1,000 m.
(Schneeberg 1,053 m., Ochsenkopf
1,025 m.).

Fichu [fisjy'], fr., sjal av lätt

tyg, tyll e. d.; även spets, som
bäres över axlarna och bröstet.

Fici'nus, Marsilius, f.

1433, d. 1499, italiensk filosof,

medelpunkten i Accademia Plato-

nica (se Akademi sp. 193) i

Florens. F. verkade genom sina

skrifter, ss. Theolo'gia plato'nica,

kraftigt för pånyttfödelsen av
platonismen och nyplatonismen.

Fi'cus, växtsläkte (fam. Mo-
ra'ceae), omfattande c:a 600
mestadels tropiska arter av träd
och buskar, några epifytiska,

både i Gamla och Nya världen.

Blomställningen är egendomligt
byggd och består av ett köttigt,

ihåligt blomfäste, i vars inre

blommorna sitta. Genom en trång
öppning står håligheten i förbin-

delse med yttervärlden. Blommor'
na äro små och enkönade; fruk'

terna äro helt små stenfrukter.

Viktigaste arten är F. ca'rica,

fikonträdet, en urgammal
kulturväxt, härstammande från

Medelhavsländerna. Fikonen äro
skenfrukter, vilkas viktigaste del

utgöres av det köttiga blomfästet

(fruktfästet) . Av F. carica finnas

Ficus carica. A. Fikon I längdsnitt. —
B. Honblomma. — C. Förkrympt hon-

blomma. — D. Hanblomma.

två sorters träd, honliga, som
bära ätliga fikon, och andra, s. k.

caprifi'cus, vilkas blomställ-

ningar innehålla dels han-, dels

även ett slags förkrympta hon-
blommor, i vilka en liten gallste-

kel, Blastopha'ga pse'nes, lägger

sina ägg. Mångenstädes planteras

caprificusträd tillsammans med
honträden 1. hängas grenar av
dem i honträdens kronor, varvid
gallstekeln utför pollinationen

(kaprifikatio'n). Avsikten
härmed är, att träden skola sätta

bättre frukt; många sorter ge

dock god skörd även utan kapri-

fikation. Fikonen föras vanl. tor-

kade i handeln. De odlas särskilt

i subtropiska länder, ss. Mindre'

Asien ("Smyrnafikon")» Grek-

land, Italien, Kalifornien etc. De
torkade fiKonen innehålla 50—70

% socker, äro därför av stort nä-

ringsvärde och utgöra en viktig

handelsvara (import till Sverige

477,161 kg. år 1922). De använ-

das även som kaffesurrogat. F.

ela'stica, gummiträdet, från

Ostindien, lämnar kautsjuk och

är i vårt land en av de allmän-

naste krukväxterna (f i k u s) . F.

iengaWnsis, b a n y a n, i > Ost-

indien, ofta odlad kring templen,
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Ficus elastica med brädrotter.

har talrika luftrötter, frän vilka

nya stammar växa upp. Ett träd
ger därigenom upphov till en hel

dunge. Av F. reUgio'sa m. fl. ost-

indiska arter erhållas gummi-
lacka och shellack. F. syco-

nio'rus, sykomo'ren ( öst-

Afrika, Palestina), har ätliga

frukter, mullbärsfikon;
dess ved användes av de gamla
egypterna till mumiekistor.

Fida'nza, se Bonaven-
t u r a.

Fiddel, fela, folklig benäm-
ning på violinen. — F i d 1 a 1.

fila, spela violin. Bondspelman
benämnas ofta f i d 1 a r e.

Fide, socken i Gotl. 1., jämte
Grötlingbo pastorat i Visby stift.

290 inv. — Kyrkan är byggd
omkr. 1290.

Fideikommi'ss (av lat. fidei-

commi'ssum, det som anförtrotts
åt någons tro och heder), testa-

mentarisk stiftelse, som medför,
att viss egendom ss. oförytterlig
skall tillfalla vissa personer
(fideikommissarier), vil-

ka i viss fastställd ordningsföljd
skola efterträda varandra i be-
sittnings- 1. nyttjanderätten.
Även den fideikommitterade egen-
domen kallas F. Numera få F. i

fast egendom ej inrättas, men väl

i lös. Upphävande och inteckning

av F., ävensom utbyte av fidei-

kommitterad egendom mot annan
1. förvandling av fastighetsfidei-

kommisB till penningfideikom-
miss, som därvid ställes under
särskild förvaltning, kan endast
äga rum med K. Mtts tillstånd.

1910 funnos i Sverige 162 inne-

havare (därav 31 ofrälse) av
fastighetsfideikommiss, vilka

voro taxeringsvärderade till

121,461,500 kr. 1910—23 ha upp-
lösts 40 F. Förslag om upphävan-
de av alla F. i fast egendom har
1923 framlagts i betänkande av
Jordkommissionen (del VI).

Fide'l (av lat. fide'lis), eg. tro-

gen, trofast; i tyskt student-

språk: munter, kamratlig. —
F i d e' 1 i t a s, F i d e 1 i t e' t,

trohet.

Fi'des, lat., tro, trohet. — In
f i' d e m, till bestyrkande av tro-

värdigheten.

Fi'dias, se F e i d i a s.

Fidjiöarna, se Fijiöarna.
Fidra, en tvåmastad yacht,

varmed bröderna Sune och Se-

bastian Tamm m. fl. företogo en

världsomsegling 25 sept. 1920

—

11 sept. 1922. Start och mål för

färden var Karlskrona. Vägen
togs runt Syd-Amerika, över

Stilla havet till Japan och där-

ifrån genom Indiska oceanen,

Suezkanalen och Medelhavet. Den
i verkligheten tillryggalagda

sträckan utgjorde 78,936 km. med
en genomsnittsfart av c:a 4

knop. — En redogörelse för resan

är utgiven av U. Thorburn.

v. Fieandt [fi'ant], Otto, f.

1762, d. 1823, finländsk överste,

kämpade i 1808—09 års finska

krig och är besjungen av Rune-
berg i Fänrik Ståls Sägner.

Fiedler [fi'-], Max, f. 1859,

tysk musiker, dirdjtör för kon-
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servatoriet i Hamburg 1903, diri-

gent vid Boston Symphony Or-
chestra 1908—12, sedan 1916 bo-

satt i Essen. Skicklig orkester-

dirigent, har han även framträtt
med egna kompositioner.

Field [fild]. 1. John F., f.

1782, d. 1837, engelsk tonsättare
och pianist, tillhörde dementis
skola. Skrev bl. a. 20 nocturner,
vilken kompositionsart F. kan
sägas ha skapat. — 2. C y r u s

W e 8 1 F., f. 1819, d. 1892, ameri-
kansk affärsman, berömd genom
upprättandet av den första tele-

grafiska förbindelsen mellan
Amerika och Europa 1854—66.

Fielding [fi'lding] , Henry,
f. 1707, d. 1754, engelsk roman-
författare, berömd för sina realis-

tiska, av human livsåskådning

och sund humor präglade sam-
tidsskildringar. Den första av
dessa, The adventures of Joseph
Andrews (1742), tänkt som en
motsats till Richardsons två år

tidigare utkomna sentimentala

roman Pamela, är tämligen flyk-

tigt skriven men innehåller en av
F:s yppersta figurer (lantpräs-

ten Abraham Adams) ; 1749 ut-

kom hans bästa verk, Tom Jones,

or tJie history of a foundling.

Handlingen, som här är skickligt

genomförd, visar en viss fränd-

skap med 1600-t:s picareska ro-

man, men karaktärsteckningen
står på ett oändligt mycket högre
plan; ej utan skäl har man på-

pekat, att F. i sin människo-
skildring här föregriper Dickens.

Av r:s övriga arbeten märkas
den allvarliga romanen Amelie
(1751), förbrytarskildringen Jo-

nathan Wild (1743), ett antal

dramatiska parodier och en rese-

skildring. Journal of a voyage to

Lishoa, avbruten genom förf:s

död. Av F;s verk är bl. a. Tom
Jones översatt till svenska.

Fiera'sfer, se Heteromi.
Fieschi [fie'8ki], en av Genuas

förnämsta ätter, till vilken hörde
Giovanni Luigi de F., även
kallad F i e s c o, f. 1523, d. 1547.
Han anstiftade en sammansvärj-
ning mot familjen Doria, som då
styrde Genua, men misslyckades
och omkom. Schiller fick härav
stoff till tragedin Fiesco.

Fiesole [fjä'såle], småstad i

mell. Italien, vackert belägen på
en höjd 4 km. n. om Florens. Sta-
den har flera minnen från romar-
tiden, bl, a. en amfiteater, och en
romansk katedral. — F. är känd
sedan antiken och var urspr. en
etruskisk stad, Faesulae. Dess
erövring av florentinarna 1010
betecknar begynnelsen av Flo-

rens' maktutveckling.

da Fiesole [fjä'såle]. 1.

Beato Fra Giovanni
Angelico da F., vanligen kal-

lad F r a A n g e 1 i c o, f. 1387, d.

1455, italiensk målare. F. var

munk i San Marcoklostret i Flo-

rens och vigde helt sin konst åt

kyrkan; i sina målningar skild-

rade han paradisets härlighet,

madonnan och helgonen med djup
och svärmisk känsla. Ingen väs-

terländsk konstnär har renare än
han förmått uttrycka religiösa

stämningar i bild. Han utgår

från den av Giotto behärskade

-

florentinska 1300-talskonsten

men tillägnade sig också Siena-

skolans linjerytm och färgskön-

het, samtidigt som hans fina,

poetiska natursinne höjer honom
över medeltidskonsten. Hans
flesta tavelbilder finnas samlade
i San Marcoklostret i Florens,

fresker av honom finnas bl. a.

där, i Rom och Orvieto. — 2.

Mino da F., f. 1431, d. 1434,

italiensk bildhuggare, verksam i

Florens och Rom, en av ungrenäs-

sansens mest betydande marmor-
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Andakten vid korset. Fresk I San Marcoklostret 1 Florens av Fra Angelico

skulptörer, utförde dels gravmo-
nument, dels utomordentligt
karaktärsfyllda porträttbyster,

t. ex. av Piero de' Medici (Flo-

rens).

Fife [fajf], grevskap i Skott-

land, vid Nordsjön mellan Firth

of Tay och Firth of Forth. F.

är ett småkuperat lågland, till

största delen uppodlat. Huvud-
stad Cupar. 295,000 inv.

fig., förk. för figur 1.

f i g u r 1 i g.

Figa'leia 1. F i gal i' a, forn-

grekisk stad i Arkadien, berömd
för ett i dess närhet liggande,

numera utgrävt Apollontempel.
1 Se Bröndsted och C o c k e -

rell.

Fi'garo, huvudfiguren i Beau-
marchais' komedier Barberaren i

Sevilla och Figaros bröllop samt
! liknämnda operor av resp. Ros-
sini och Mozart, en kvick, listig

och förslagen typ. — Härifrån
har namnet övergått på flera tid-

' ningar, av vilka den mest be-

, kanta är Le Figaro, grundad av

! H. de Villemessant 1854 som
veckotidning, sedan 1866 daglig.

F. har särskilt lagt an på pikanta
och sensationella nyheter och va-

rit invecklad i ett otal skanda-
ler (se C alme t te). I politiskt

hänseende har den obesvärat

skiftat ståndpunkt. Från att un-

der världskriget ha varit ett na-

tionalistiskt organ har den på
sistone kommit i radikal ägo. —
Le Figaro har blivit typen för

en bulevardtidning och fått efter-

följare i olika länder. I Sverige

Piero de' Medici. Marmorbyst av Mino
da Fiesole.



1523 Figeholm—Fijiöarna 1524

.^ • ".9 SS "i »B «•» ""
i

iS ti J» M •• 22 »«» fl BH Hl! i

Hvji II

I
i i rj II 01 1 i

Fiholm. Södermanland.

grundade H. Nisbeth 1878 vecko-
tidningen Figaro, som fick en
originell, starkt personlig karak-
tär genom G. F. Lundström (Jör-

gen), som var dess redaktör
1888—1903.

Figeholm, köping inom Mis-
terhults skn, Kalmar 1. 320 inv.

Figig, oas på gränsen mellan
Marocko och Algeriet, s. om Atlas.

Figur. Geom. En yta, som be-

gränsas av en 1. flera linjer. —
Mus. Notgrupp, uppkommen ge-

nom delning av en not av visst

tidsvärde i flera mindre. —
Figur e' rad kallas den musik,
vars melodinoter upplösas i figu-

rer.

Figura'lmusik, se M e n s u -

ralmusik.
Figura'nt, balettdansör, som

icke utför solopartier. Fem.:
figurantska. — Figu-
r e' r a, eg. utföra vissa danssteg
eller turer; förekomma, synas. —
Figur e' rad, se Figur.

Figuri'n, ital., liten figur,

statyett.

Figu'rlig, bildlig.

Fiholm. 1. Gods i Rytterne
skn, Västmanl. 1., vid Mälarfjär-
den Blacken, fideikommiss inom
ätten Ridderstolpe. — 2. Gods i

Jäders skn. Södermani. 1., vid

Mälarfjärden Söderfjärden. Be-
boddes på 1600-t. av Axel Oxen-

stierna, som lät uppföra slottet,

vartill planen uppgjordes av Nik.
Tessin d. ä. Endast flygelbygg-

naderna kommo till utförande,
men de tillhöra med sin av Hein-
rich Blume utförda skulpturdeko-
ration de bäst bevarade slotts-

byggnaderna från årh : s förra del.

Fideikommiss inom ätten Beck-
Friis (från 1791 grevskap) till

1907.

Fijiöarna [fi'dji-] , F i d j i -

ö a r n a, en av de viktigaste

ögrupperna i Stilla havet, belä-

gen i Melanesien mellan 16° och
21" s. br. och 177° ö. och 178° v.

1. F. bestå av två stora öar, Viti

Levu och Vanua Levu, samt c:a

250 mindre, varav de flesta obe-

bodda. Bortses från en del mindre
korallöar äro F. mycket bergiga.

Högsta toppen är M:t Freeland

(1,749 m.) på Vanua Levu. Berg-

grunden består huvudsakligen av
eruptivbergarter. Verksamma
vulkaner saknas, men jordskalv

förekomma ofta, och varma käl-

lor finnas. F. äro till stor del

täckta av tropiska urskogar.

Främsta produkter äro socker,

kopra, ris, kautsjuk, majs, bana-

ner, jams, brödfrukt; viktigaste

exportartiklar äro socker, kopra

och bananer. Infödingarna förete

till utseende och kultur en biand-

typ meUan melanesier och polyne-
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sier samt tala melanesiskt språk.

De äro skickliga åkerbrukare, sjö-

män och båtbyggare. Deras antal

har i hög grad decimerats genom
de vitas sjukdomar. Omskärelse
förekommer ; kannibalism var

förr vanlig. På senare år har en

betydande invasion av indier ägt

rum. Huvudstad Suva. 160,000

inv., därav 84,000 fijianer, 60,000

indier, återstoden polynesier,

kineser och européer. F. har re-

guljär ångbåtsförbindelse med
Nya Zeeland, Australien, Tonga,

Samoa, Honolulu, Kanada och

England. Areal (inberäknat Ko-
tuma) 18,345 kvkm. — F. sågos

av Tasman 1643 och återupptäck-

tes av Cook 1769. 1874 blevo F.

en brittisk koloni, till vilken se-

dan 1881 hör ön Eotuma.

Fikon, se F i c u s och O p u n -

tia.

Fikonkaktus, se Opuntia.
Fiktio'n (lat. fVctio), inbill-

ning, osanning. — Fil. Enligt

Lotze beteckning för antaganden,

som vi göra under medvetande om
deras oriktighet men som dock ss.

tankeformler kunna äga en nytta,

jämförlig t. ex. med de imaginära
storheternas i matematiken. Jfr

Nykantianism och V a i -

h i n ger.
Fi'kus, se F i c u a sp. 1516.

Fil (fr. filé, av lat. fi'lum,

tråd), rad.

Fil, verktyg för bearbetning av
metaller genom avrivning av spå-

nor, f i 1 s p å n. F. består av en
stång av degelstål, på vars fin-

slipade yta medelst mejsel an-

bragts filhugg efter ett enda
(enkelgradig F.) 1. efter

två system i vinkel mot varandra
(dubbelgradig F.), varige-

nom ytan erhållit en serie från

skaftet riktade tänder 1. gra-
der. Det undre systemet av fil-

hugg benämnes undergrad 1.

grundgrad, det övre över-
grad 1. korsgrad. Antalet
hugg i övergraden per cm. av F:8
längd bestämmer dess finhet,

efter vilken F. benämnes bes tö t-

filar, förfilar, bastard-
filar och slätfilar. De
finaste slätfilarna benämnas s u -

p e r f i n a. Efter tvärsnittet de-

las F. i fyrkantiga, flata,
spetsflata, trekantiga,
runda och halvrunda. An-
satsfilar äro flata med
ohuggna smalsidor och sålunda
lämpade för bearbetning av an-

satser. — Filtillverkning tillgår

så, att stänger av degelstål ut-

smidas till den form, F. skall

ha, varefter ytan slipas och hug-
ges, antingen för hand 1. (för

grova filar) med maskin. Härpå
överdrages F. med en massa, som
skyddar graderna för bränning
vid den därpå följande härdning-
en. F i 1 1 å n g e n 1. den ända av
F., som skall insättas i skaftet,

blåanlöpes för borttagande av
härdningen. Begagnade F. kunna
rengöras genom borstning med
ståltrådsborstar, skärpas med
sandbläster och, då de äro ut-

nötta, slipas och omhuggas.
Största anläggningen i Sverige

för filtillverkning är a. b. C. O.

Öberg & C:o, Eskilstuna.

Filade'lfia. 1. Stad i ö. Lydien,

uppkallad efter sin grundläggare,

konung Attalos II Filadelfos (159

—138 f. Kr.). I Upp. 3:7 ff.

prisas dess kristna församling

för sin ståndaktighet. Ruiner av

staden i närheten av det nuv.

Alasjeher. — 2. Senare namn,
efter den egyptiske konungen
Ptolemaios II Filadelfos, på am-
moniternas gamla, av honom åter-

uppbyggda huvudstad Rabba. —
3. Efter F. 1 taget namn på vissa

frireligiösa församlingar, bl. a.

inom den s. k. pingströrelsen.
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Filade'lfia, se P h i 1 a d e 1 -

ph i a.

Filame'nt (lat. fi'lum, tråd),

se Ståndare.
Filantro'p (av grek. fi'los,

vän, och a'ntropos, människa),
människovän, person, som arbetar
för förbättrande av sämre lottade

medmänniskors ställning. — F i -

1 a n t r o p i', människokärlek. —
Filantro'pisk, människo-
älskande, "välgörande".

FiIantropini'smen, en pedago-
gisk reformrörelse, grundad av
J. B. Basedow (se d. o.). Denne
framlade 1768 ett storstilat re-

formprogram och upprättade i

Dessau 1774 en uppfostringsan-

stalt, kallad Philanthropin (Fi-

lantropinet) . S. å. publicerade

han det s. k. Elementarverket,
som i tio böcker behandlar män-
niskans anatomi, fysiologi och
psykologi, logik, religions- och
sedelära, sociala och ekonomiska
spörsmål, historia, geografi, na-

turlära, grammatik och retorik.

Innehållet karaktäriserar Base-

dowa bildningsideal, liksom arbe-

tets illustrationer (av Chodo-
wiecki) hans krav på åskådlighet

i undervisningen. Han ger stort

utrymme åt realämnena och den
praktiska bildningen. I Filantro-

pinet krävdes språkundervisning
ej blott i latin utan även i mo-
dersmålet och främmande levande

språk. Den skulle enl. Basedow
börja med talövningar, först se-

nare gå till litteraturläsning och
sist behandla grammatiken samt
förbindas med demonstrationer av
bilder och föremål, ävensom med
lekar. F. vill överhuvud fängsla

lärjungarnas uppmärksamhet en-

bart med intresseväckande meto-

dik, utan hjälp av tvångsåtgär-

der. Kroppsaga var nästan bann-

lyst från disciplinen. Utanläs-

ning och minnesplugg skulle er-

Ospedale Maggiore i Milano. Av Fila-

rete.

sättas med en mera till lärjung-

arnas förstånd vädjande under-
visning. Samtidigt uppmuntrades
dessas tävlingslust med premie-
ring m. m. De fysiska fostrings-

kraven blevo i filantropinet syn-

nerligen väl tillgodosedda. Base-
dow fann utmärkta medhjälpare
bl. a. i Chr. H. Wolke, J. H.
Campe samt Chr. G. Salzmann,
vilka efter hand togo ledningen
av Dessau-filantropinet, som Ba-
sedow helt övergav 1784. Då det

upphörde 1793, hade redan ett

annat utvecklat sig i Schnepfen-

thal (ö. om Gotha) under Salz-

manns ledning. Flera märkesmän
inom tysk odlingshistoria ha ut-

gått därifrån. En skola av inter-

nattyp äger där ännu bestånd,

motsvarande en tysk mellanskola.

Filare't, se R o m a n o v.

Filare'te, eg. Antonio di

Pietro Averlino, f. omkr.

1400, d. omkr. 1469, italiensk
'

bildhuggare och arkitekt. F.,

som fått sin utbildning i Flo-

rens, bl. a. hos Ghiberti, verkade

huvudsakligen i Rom och norra

Italien, där han bl. a. byggde

Ospedale Maggiore i Milano.

Hans märkligaste skulpturverk

är den stora bronsdörr, som' han
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utförde för PetersbasiliKan i Rom
och som sedan användes för den

I nya Peterskyrkan. Han författade

även en Trattato d'architettura,

fylld av fantastiska idéer och

I

uppslag.

Fila'ria (av lat. fVlum, tråd),

se Trådmaskar.
Filateli' (av grek. fVlos, vän,

och ate'leia, skattefrihet), sam-
landet och studiet av frankotec-

;

ken. Se Frimärke. — Fila-
j

t e 1 i' s t, frimärkssamlare.

j
Filatelistiska meddelanden,

'• tidskrift för frimärkssamlare,

utgiven i Stockholm av Harry
Wennberg sedan 1919.

Filbertnötter, se Hassel.
Filbåge, bågformigt instru-

ment med tvenne spännbackar,
tjänande till att fasthålla än-

' darna av smala filblad. — F i 1 -

bänk, bord 1. bänk, vid vilken

filningsarbete utföres.

Fi'lchner, W i 1 h e 1 m, f . 1877,

tysk upptäcktsresande, har iöre-

tagit expeditioner till Pamir,
Kina, Tibet och Antarktis (se d.

o. sp. 486).

Filé, se P h i 1 a e.

Filé' (fr. filet), smalt, benfritt

köttstycke vid länden längs rygg-
raden av slaktdjur samt vissa

benfria stycken av fisk och fågel.

File'lfo, Francesco, f.

1398, d. 1481, italiensk huma-
nist; befrämjade studiet av gre-

' kiska genom att föra grekiska
handskrifter från Konstantinopel
till Florens (1427). Han verkade

.
som lärare bl. a. i Florens och
Milano; skrev själv grekisk vers

' och var en utmärkt latinsk stilist

både på vers och prosa.

File'mon. 1. Grekisk komedi-
författare, d. 262 f. Kr., en av de
förnämsta representanterna för

den nyare attiska komedin. Av
, hans 97 komedier äro blott några
;
fragment bevarade. — 2. Motta-

Filtisk (släktet Monacanthus^.

garen av ett av Paulus' brev i

N. T., skrivet (sannolikt från

Rom omkr. 63 e. Kr.) till förmån
för F:s förlupne slav O n e' s i

-

mos, vilken under sina färder

sammanträffat med den fångne
aposteln, av honom blivit omvänd
till kristendomen och nu jämte
detta brev återsändes till sin

herre. Var F. varit bosatt, är

obekant.

File'mon och Bankis, i grek.

myt. ett frygiskt ]par, som till

belöning för att de gästvänligt

mottagit Zeus och Hermes, en-

samma räddades vid en stor över-

svämning och sedermera förvand-

lades till träd.

File'ra tonen (av ital. filar,

utspinna), låta en sångton ut-

strömma jämnt och uthålligt, så-

lunda utan crescendo 1. decre-

scendo.

Filfiskar, hornfiskar, Ba-

lisWdae, en fam. Fastkäkar
med hög hoptryckt kropp, täckt

av små, hårda fjäll 1. rörliga ben-

plåtar. Främsta taggen i främre

ryggfenan är kraftigt utvecklad

och skrovlig som en fil. Talrika,

vackert färgade arter i varma
hav. Leva av koralldjur, musslor

o. d. Köttet av många arter är

giftigt. Fläckig F., BaWstes
macula'tus, har anträffats en

gång vid Bohuslän. Kropp svart-

aktig, ofta blåfläckig. Längd c:a

4 dm.
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Dryckeskanna med filigran. Svenskt
arbete. 1600-t:s slut.

Filfras, namn på järv.

Filharmonisk (av grek. fi'los,

vän, och ha/rtnoni'a, samklang),
musikälskande. — Filharmo-
niska sällskap, samman-
slutningar, som företrädesvis

odla högre kör- och orkestermu-
sik. Filharmoniska säll-
skapet i Stockholm stif-

tades 1885 av Andreas Hallen.

Fi'lia, lat., dotter.

Filia'1 (av lat. fi'lius, son), eg.

sonlig, härstammande frän; dot-

teranstalt, självständig underav-
delning av affär etc, t. ex.

filialkontor.
Filica'les, F i' 1 i c e s, se O j m-

bunkar.
Filigra'n (av lat. fi'lum, tråd,

och gra'num, korn), dekorering

på guldsmedsarbeten, utförd av
guld- 1. silvertråd, som anordnas
i flat-, sling- och rankmönster och
fastlödes vid det utsmyckade
föremålet; även självständiga
filigranarbeten förekomma. Tek-
niken användes för förfärdigande
av prydnadsföremål, för ut-

smyckning av sådana, av dryc-

keskärl m. m.; den utövades i

forntiden i Egypten, Grekland
och Italien, under äldre medel-
tiden av de germanska folken och
upptogs ånyo under senrenässan-

sen. Särskilt itaiienåka och nor-

diska filigranarbeten från 1600-t.

äga ett högt konstnärligt värde.

Den har över hela Europa intill

senaste tid använts för allmoge-

smycken.

Filioque [-å'kve], lat., "och av
Sonen", inom västerländska kyr-

kan på grimdval av Augustinus'

treenighetslära gjort tillägg i 3:e

artikeln av den nicensk-konstan-

tinopolitanska bekännelsen (jfr

n:o 163 i den till nya evangelie-

boken för svenska kyrkan foga-

de bönboken), vilken i sin urspr.

text endast lär den helige Andes
utgående "av Fadern". Betraktas

av den grekiska kyrkan ss. sym-

bolförfalskning och var en av an-

ledningarna till dess schism med
romerska kyrkan.

Filip, d. 1118, konung av Sve-

rige, son till Inge d. ä:s med-

regent och broder Halsten, efter-

trädde jämte sin bror Inge d. y.

farbrodern på tronen. F. var gift

med den norska kungadottern

Ingegärd.

Filip, hertigar av Bv/rgund (se

d. o.).

Filip (fr. Philippe), franska

konwngar. 1. F. I, f. 1052, d.

1108, efterträdde 1060 sin fader,

Henrik I. F. var svag och obe-

tydlig och låg ofta i konflikt med
kyrkan, storvasallerna och sonen

Ludvig (VI), vilken efter 1101.

var hans medregent. — 2. F. II

August, f. 1165, d. 1223, den

föreg:3 sonsons son, efterträdde

1180 fadern, Ludvig VII. F. var

en av de dugligaste franska

medeltidskonungarna. Sedan han

under tredje korståget (omkr.

1190) råkat i konflikt med sin

mäktigaste vasall, konung Kikard

Lejonhjärta av England, sökte

han i förening med dennes broder

Johan (utan land) bemäktiga sig

Rikards franska län, vilket dock

lyckades först efter dennes^ död.
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F:s talrika fiender förenade sig

sedan i en koalition, men F. till-

fogade deras armé ett förintande

nederlag vid Bouvines 1214. F:s
inre styrelse var ytterst betydel-

sefull. Han satte en gräns för

storvasallernas självsvåld, ska-

pade en ny administration med
pålitliga ämbetsmän, samt gynna-
de städerna, särskilt Paris, vars
universitet organiserades genom
F:s viktiga privilegier. — 3. F.

III, den djärve, f. 1245, d.

1285, den föregrs sonsons son,

efterträdde 1270 sin fader, Lud-
vig IX. F. företog två resultat-

lösa fälttåg till Spanien, det se-

nare för att hämnas "sicilianska

aftonsången" (se d. o.). Under
hans regering förenades genom
arv stora delar av Syd-Frankrike
med franska kronan. — 4. F. I V,
den sköne, f. 1268, d. 1314,

den föregis son, blev 1285
konung. F. var en kraftfull och
hänsynslös regent, som med hjälp
av sina lågbördiga ämbetsmän
("legisterna") fortsatte de före-

gående konungarnas antifeodala

politik. Han lyckades även lägga
Champagne och Lyon under kro-

nan, men hans försök att beröva
Edvard I av England dennes be-

sittningar i s.v. Frankrike miss-

lyckades. F. erövrade det rika
Flandern, men ett fruktansvärt
uppror i Briigge, följt av ett

'. franskt nederlag vid Courtrai
I 1302 medförde, att han i en fred

1304 endast behöll dess v. del.

Den viktigaste episoden i F:s
regering var hans strid med på-

ven Bonifatius VIII (se vidare
d. o.), som motsatt sig F:s be-

skattning av den franska kyrkan.
För att vinna folkets stöd sam-
mankallade F. 1302 en fransk
riksförsamling (se États g é-

n é r a u x) . Segern över påve-
makten beseglades genom att F.

lät välja sin anhängare, ärkebi-

skopen av Bordeaux, till påve, vil-

ken sedan förlade sitt residens

till Avignon (se d. o.). Med den-

nes stöd lyckades F. efter en
orättfärdig process krossa tem-
pelherreorden och bemäktiga sig

dess oerhörda egendomar (1312).

I Frankrikes administration ge-

nomförde F. många centralise-

rande reformer, bl. a. genom att

öka Parisparlamentets makt samt
skapa ett kungligt råd (Grand
conseil) och en räknekammare
(Chambre des comptes). — 5. F.

V, den långe, f . 1294, d. 1322,

den föreges son, efterträdde bro-

dern Ludvig X 1316. Lät 1317
riksständerna bekräfta den s. k.

saliska lagen, som utestängde
kvinnor från arvsrätt till kronan.
— 6. F. V I a v V a 1 o i s, f. 1293,
d. 1350, sonson till F. 3, blev

efter sin kusin Karl IV :s död
1328 på grund av saliska lagen
(se F. 5) hyllad som konung. Då
Edvard III av England, en dot-

terson till F. 4, enligt feodalrätt

hade bättre anspråk på tronen,

utbröt mellan denne och F. 1337
ett krig (se Hundraårskri-
gen). Med undantag för förlus-

ten av Calais, ökade F. sitt rike

bl. a. genom förvärven av Dau-
phiné. F. införde många tunga
skatter, bl. a. gabellen (se d. o.).

Filip (ty. Philipp), den ädel-
modige, lantgreve av Hessen,
f. 1504, d. 1567, hörde tiU Luthers
tidigaste furstliga anhängare, ar-

betade på enighet inom reforma-
tionen och utlyste religionssamta-

let i Marburg. Som en av ledarna

för Schmalkaldiska förbundet

blev han snart reformationens

främste politiker och krigare.

Efter sin vapenbroder Johan
Fredriks av Sachsen nederlag

1547 ville han underhandla med
kejsaren men blev förrädiskt till-
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Filip den ädelmodige, lantgreve av Hes-

sen. Målning på Wartburg.

fångatagen och frigavs först

1552. Hans med Luthers tillåtelse

ingångna dubbeläktenskap (1510)

väckte allmän ovilja till men för

såväl F. själv som protestantis-

men.

Filip (grek. Filippos), konung-
ar av Makedonien (se d. o.).

Filip (fr. Philippe), hertigar

av Orleans (se d. o.).

Filip (sp. Felipe), spcmska
konungar. 1. F. I, den sköne,
f. 1478, d. 1506, konimg av Kasti-

lien 1506. Äldre son till tyske

kejsaren Maximilian I, arvtagare

till Burgund på mödernet och gift

med Spaniens arvtagerska, läm-

nade han anspråk på ett världs-

välde i arv åt sin son Karl (V).

— 2. F. 1 1, f . 1527, d. 1598, den

föregis sonson, erhöll vid sin

fader kejsar Karl V:s tronavsä-

gelse den spanska delen av det

habsburgska väldet samt Neder-

länderna. Han ärvde därmed även

striden mot Frankrike och mot
reformationen. För båda uppgif-

terna vann han genom sitt gifter-

mål med drottning Maria av Eng-

land ett mäktigt stöd, men hennes
tidiga död 1558 och Elisabets (se

d. o.) tronbestigning gjorde snart

England till hans mäktigaste
fiende. Väl slutförde han s. å.

lyckligt striden med Frankrike,

men hans försök att slå ned den
politiska och religiösa friheten i

Nederländerna föranledde utbrot-

tet av ett av England understött

uppror (1572), som kuvades i de

katolska sydprovinserna men
efter bittra strider berövade F,

och påven väldet över Holland.

F:s alla hämndeförsök mot Eng-
land misslyckades, även den 1588

utsända s. k. oövervinneliga ar-

madan. Trots F:8 driftighet i

förvaltningen blevo dessa krig

ödeläggande för Spaniens och

dess koloniers välstånd. På Pyre-

neiska halvön var F. däremot

framgångsrik: han intog Por-

tugal 1580 och gjorde slut på

resterna av det spanska ständer-

väldet. — 3. F. III, f. 1578, d.

Filip II, konung av Spanien. Koppar-

stick av H. Wierx.

I
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1621, den föregrs son, konung
från 1598. Viljelös och obegåvad
anförtrodde han styrelsen åt

gunstlingar, bl. a. hertigen av
Lerma och dennes son. — 4. F.

IV, f. 1605, d. 1665, den föregts

son. Vid sitt trontillträde 1621

blott en yngling och utan regent-

egenskaper, överlämnade F. sty-

relsen åt andra, främst Olivarez.

Efter dennes fall 1643 försökte

han förgäves själv taga ledning-

en. Under F:s tid blev Spaniens
förfall uppenbart. — 5. F. V, f.

1683, d. 1746, den föreg:s dotter-

sons son, hertig av Anjou, sonson

till Ludvig XIV av Frankrike,

konung vid Karl II :s död 1700
enl. dennes testamente. F. grun-

dade den ännu i Spanien regeran-

de bourbonska dynastin. Han fick

emellertid kämpa för sin tron mot
habsburgska, av Frankrikes fien-

der understödda pretendenter (se

Spanska tronföljdskri-
get). Sedermera lät han sig le-

das av sin andra gemål Elisa-
betFarnese och hennes lands-

man Alberoni. Han eftersträvade

förgäves den franska kronan.

Filip (ty. Philipp) av Schwa-
b e n, d. 1208, tysk konung från

1198, då han efter sin broder kej-

sar Henrik VI :s död uppsattes av
ghibellinerna, medan welferna ut-

sago Otto (IV). De två preten-

denterna förde ett 10-årigt krig,

vilket var på väg att bringa F.

seger, då han mördades av en

personlig fiende.

Filip Araben, namn på M a r -

cus Julius Philippus, d.

249, romersk kejsare 244, då han
störtade Gordianus. F. kämpade
ständigt mot upproriska fälther-

rar och de anstormande germa-
nerna. I denna Roms förfaUstid

firade han 248 1000-årsminnet av
Roms grundläggning (enl. tradi-

Filip IV, konung av Spanien. Målning
av Velazquez.

tionen 752 f. Kr.). F. stupade i

strid mot motkejsåren Decius.

Filip Birgersson, se Folk-
ungaätten.

Filipe'pi, se Botticelli.
Filipe'scu, Nicola, f. 1857,

d, 1916, rumänisk politiker, de-

puterad 1900, sedermera vid flera

tillfällen minister; ss. krigsmi-

nister 1911—12 genomförde han
en omorganisation av armén. F.

var under världskriget ivrig före-

språkare för Rumäniens anslut-

ning till de allierade.

Filippa, d. 1430, drottning av
Sverige, Danmark och Norge,
dotter till Henrik IV av Eng-
land och gift med Erik av Pom-
mern. Hon deltog i styrelsen av
de förenade nordiska rikena och
var 1423—25 regentinna. I mot-
sats till sin make gjorde hon sig

allmänt älskad.

Fili'pperbrevet, ett av Pau-
lus' brev i N. T., skrivet sanno-
likt under hans romerska fången-

skap omkr. år 63 tiU församling-
en i Filippoi (se d. o.).

Fili'ppiy se Filippoi.

49. — L e X. in.
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.„_.-^^^^^'^:^ FILIPPINERNA
-Ba^hi^rBalan 07^7=1

Skala h 26mii,.
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Filippi'ker 1. f i 1 i' p p i s k a
tal, politiska varningstal i stil

med Demostenes' (se d. o.) mot
Filip av Makedonien.

Filippi'n (fr., möjl. av ty.

Vielliebchen, käresta), en minnes-
lek, i vilken två personer, då två
kärnor anträffats i en nöt, äta
var sin, varefter den, som efter

viss tid först säger ordet F., skall

vinna något av den andre.

Filippi'nerna, eng. Philippine
Isla/nds, den nordligaste gruppen
bland ostindiska öarna, belägen
mellan 21° 30' och 5° n. br. samt
127° och 117° ö. 1., är omgiven
i v. av Sydkinesiska havet, i s. av
Celebessjön, i ö. av Stilla havet.

297,900 kvkm. 10,300,000 inv.,

vilka bebo c:a 2,400 av de c:a
7,000 öarna. De största av dessa

äro Luzon (106,000 kvkm.) i n.,

Mindanao (96,000 kvkm.) i s.

samt Samar, Negros, Palawan,
Panay, Mindoro, Leyte, Cebii,

Bohol, Masbate, varierande mel-
lan 14,000 och 3,000 kvkm.
Palawan- och Suluöarna jämte
Borneo avgränsa Sulusjön. F.
äro mycket bergiga, och bergs-

kedjorna ha allmänt nord-sydlig
sträckning. Bland de högsta top-

parna märkas Apo (3,300 m.) på
Mindanao, Halcon (2,700 m.) på
Mindoro, Mayon (2,520 m.) på
Luzon. Berggrunden utgöres dels

av urberg, dels av sedimentära
bergarter. Bergen äro till stor del

vulkaniska. 64 % av F:s areal

täckes av skog. F. ligga inom
indiska monsunområdet (se

Asien sp. 734) . Regnmängden
är betydande (2,000—4,000 mm.)
samt störst på östkusten och i

bergstrakterna. Temperaturen är

under hela året synnerligen jämn.
Årsmedeltemperaturen är c:a 26°.

— Befolkningens huvudmassa ut-

göres av malajer (tagaler, igor-

roter m. fl.). Rester av ett äldre

folkskikt, dvärgartade negritos,

ha undanträngts till det inre av

vissa öar. Härjämte ha i senare

tider inflyttat en stor mängd
kineser, amerikanare, spanjorer

och japaner. 12 % av F:s jord är

uppodlad. Viktigaste produkter

äro ris, manilahampa, kopra,

kokosnötolja, sockerrör och tobak.

Ur skogarna hämtas timmer,

gummi, rotting, bambu och färg-

trä. Betydande mineraltillgångar

finnas (bl. a. guld, järn, silver,

koppar, kol). Exploateringen av

naturtillgångarna har liksom

jordbruket först under den ameri-

kanska regimen börjat drivas

rationellt. Av städer märkas hu-'

vudstaden Manila, Iloilo, Cebu,

Lauag. — Historia. F. upptäcktes

1521 av Magalhäes. 1565 började

spanjorerna erövra öarna, som

uppkallades efter Filip II. F.

stannade därefter i spansk ägo

till 1898, trots flera upprx)r av
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infödingarna. Ett allvarligt upp-

ror 1896—97 under ledning av
x^guinaldo y Famo var knappt
kuvat, förrän det spansk-ameri-

kanska kriget utbröt. En ameri-

kansk flotta tillintetgjorde en

spansk eskader vid F., varefter

Manila kapitulerade. Aguinaldo
hade under tiden fördrivit span-

jorerna från Luzon och proklame-
rat en självständig republik. Se-

dan F. i freden i Paris 1898 till-

erkänts För. Stat., hade dessa att

utkämpa en långvarig strid mot
Aguinaldo och hans självständig-

lietsparti, som först 1902 upp-

gåvo striden. Under de senaste

åren ha F. starkt befästs. Det
amerikanska väldet över F. har
spelat en stor roll för utveck-

lingen av motsättningarna mellan
Japan och För. Stat.

Fili'ppoi (lat. PhiWppi), forn-

tida stad i Trakien nära kusten,

anlagd av Filip II av Makedonien
, i närheten av det gamla Kreni'-

i
des. Under romerskt herravälde

167 f. Ivr., från Augustus' tid

romersk militärkoloni. F. besök-

tes av Paulus på hans s. k. 2:a
missionsresa, omkr. 50 e. Kr.,

varvid en församling grundades
där (jfr Apg. 16: 12 ff.; se vidare

Filipperbrevet). Vid F.

segrade 42 f. Kr. Antonius över

Brutus och Cassius. Härav det

bevingade ordet: "Vi mötas vid

Filippi", d. v. s. "jag hoppas att

vid ett senare tillfälle få taga

\
revansch".

Filippo'poI, bulg. Plovdiv, stad

i Bulgarien vid Maritza, byggd

på några kullar på Maritzaslät-

ten. F. är Bulgariens näst största

^tad och huvudort i öst-Rumeli-
en. Viktig handelsstad med järn-

vägsförbindelser med Sofia, Bur-
gas och Dedeagatj. 65,000 inv.

Fili'ppus. 1. Judisk furste, son

till Herodes den store, fick vid
faderns död (4 f. Kr.) på sin lott

n. delarna av öst-Jordanlandet,
där han till sin död (34 e. Kr.)

förde en god styrelse. F:s gemål
var hans brorsdotter Salome (jfr

Herodias). — 2. Enl. för-

teckningarna i de synoptiska
evangelierna och Apg. en av Jesu
12 lärjungar, i dessa skrifter i

övrigt icke omnämnd (i det 4:e
evangeliet spelar han däremot en
framträdande roll). Den senare
kyrkliga traditionen (slutet av
100-t.) vill veta, att han varit

verksam i Frygien och vid hög
ålder dött i Hierapolis. Åtminsto-
ne på denna punkt föreligger

emellertid tämligen säkert en
förväxling med F. 3. — 3. Evan-
gelisten F., enl. Apg. 6 från bör-

jan verksam i församlingens i

Jerusalem tjänst, därefter enl.

Apg. 8 i Samarien och kustlan-

det, enl. Apg. 21 : 8 f. omkr. år 58
e. Kr. bosatt i Caesarea vid havet.

Om slutet av hans liv jfr F. 2.

Filipstad, stad i ö. delen av
Värmlands 1., vid n. ändan av
sjön Daglösen. Märkligare bygg-
nader äro kyrkan (invigd 1785)
och bergmästargården. Bergs-

skola, lasarett. På stadens kyrko-
gård ett ståtligt mausoleum
över John Ericsson. Genom biba-

nor står F. i järnvägsförbindelse

dels med Bergslagernas järnvägar
(vid Daglösen), dels med Statens
järnvägar (vid Nyhyttan a lin-

jen Kristinehamn—Mora) . Från
F. utgår dessutom Nordmark

—

Klarälvens järnväg. Staden har

två järnvägsstationer. Jämte Fär-

nebo bildar F. pastorat i Karl-

stads stift. 4,830 inv. — Staden

anlades 1611 av Karl IX och upp-

kallades efter hans andre son,

Karl Filip. Den skulle idka han-

del med bergsmännen men brann
1694 och miste f. å. sina stads-
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FILIPSTAD
Skala 1:15000
100 50

privilegier, vilka först 1835 åter-

vunnos.

Filipstads bergslags kanal,
en 40 km. lång farled mellan

Filipstad och Karlskoga, med an-

slutning till Sjöändans järnvägs-

station på statsbanan Kristine-

hamn—Mora. Mellan sjöarna As-

pen och Stora Lungen kallas F.

Bjurbäcks kanal. Från Alkvät-

tern leder Knappfors kanal till

Bofors vid Möckeln. Kanalerna
byggdes 1850—54. Efter järn-

vägsnätets utveckling i ö. Värm-
lands bergslag har F. blivit allt

Filipstad. John Ericssons mausoleum.

mindre använd och råkat i för-

fall.

Filipstads landsförsamling,
se F ä r n 8 b o.

Filipstads norra bergslags
järnväg, se Nordmar k

—

Klarälvens järnväg.
Filistéer (namnet av oviss

härledning), forntida folk i s.v.

Palestina, på kustslätten s. om
Jaffa, dit de inträngt sannolikt

omkr. 1100 f. Kr. Enl. en del

ställen i G. T. (jfr 1 Sam. 30: 14;

Hes. 25 : 16; Sef . 2:5) synas kre-

.

tensiska stammar jämte F. bott

i dessa trakter (jfr Kreti). F
själva torde däremot vara att

sammanställa med det, säkerligen

icke-semitiska, folk pursati, som
på egyptiska minnesmärken från

omkr. 1200 f. Kr. omtalas ss.

boende i s.v. Mindre Asien och

därifrån företagande härjnings-

tåg mot Palestinas kuster. I be-

sittning av det åtrådda området,

organiserade sig F. i fem med
varandra förbundna stater: Gasa,

Askalon, Asdod, Ekron och "Gat.

ii



1545 Filister—Filmkonst 1546

Språk och delvis även guda-

värld övertogos från urinvånar-

na (jfr Beelsebul, Dagon).
Lystna på erövringar, blevo F.

länge en svår plåga för Israel, tills

David fullständigt bröt deras

övermakt. Genom krig och depor-

tationer försvunno de därefter så

småningom ss. självständigt folk.

På mackabéertiden nådde judarna
fram till Medelhavet och satte

sig i besittning av flera fordom
filisteiska städer. Jfr Pale-
stina.

Fili'ster (ty. philister^ filisté),

icke-student; bräcka, kälkbor-

gare.

Fi'lius, lat., son.

Filkloppa, backning av trä 1.

mjuk metall, som insattes mellan
käftarna på ett skruvstycke för

att skydda arbetsstycket för mär-
ken efter graderna i skruvstycket.

Filklove, mindre skruvstycke,
avsett att hållas i handen vid
filning av smärre föremål. F. be-

står av tvenne nedtill förenade,
medelst en vingmutter ställbara

backar.

Fillefjeld, fjällparti i v. Norge
s. om Jotunheimen. Högsta top-

parna äro Jökuleggen (1,917 m.)
och Suletind (1,771 m.). över F.

leder den gamla färdvägen mellan
östan- och Vestanfjeldske Norge
genom ett pass på omkring 1,000

m:s höjd.

Fillér, ungerskt skiljemynt,
"= Vioo av en korona.

Fillmore [fi'llmåa], M i 1 -

lärd, f. 1800, d. 1874, nord-
amerikansk president. 1833 invald
i kongressen, utsågs F. 1848 av
whigpartiet till vicepresident och
övertog två år senare president-
skapat efter Taylors död. Vid
nyvalet 1852 föll han igenom.

Film, socken i Upps. 1., pasto-
rat i Uppsala stift. 2,910 inv. —
Medeltida kyrka med kalkmåJ-

Filklove.

ningar från slutet av 1400-t.

Inom F. ligger österby bruk
(med egen kyrka) samt en del av

Dannemora gruvsamhälle.

Film, se Fotografi och

Kinematografi.
Filmbolag, populär benämning

på affärsföretag, som låter upp-

taga och försäljer kinematogra-
fiska filmer.

Filmbyrå 1. f i 1 m u t h y r -

ningsbyrå, ett affärsföretag,

som uppköper och till biograf-

ägare uthyr filmer.

Filmindustri, se F i 1 m -

konst.
Filmjölk, se Mjölk.
Filmkonst, i betydelsen film-

dramatik scenisk framställnings-
konst, lämpad för prestationens
återgivande på den vita duken.
Sedan kinematografen i mitten
av 1890-t. uppfunnits, dröjde det
ej länge, förrän inspelade filmer

började förevisas. Från upptag-
ningar av naturscenerier, djur-

bilder o. d. var steget kort till

upptagning av dansbilder, va-

rieténummer etc, och därefter låg
det nära till hands att göra sär-

skilt arrangerade handlingar till

föremål för filmupptagning. Till

en början voro de inspelade fil-

merna i regel av komisk innebörd
och i jämförelse med moderna
filmer mycket korta (en föreställ-

ning räckte under biografens
första år vanligen ej längre än
20 å 30 minuter). Intresset för F.,

vilken snart övergick till längre
upptagningar, stimulerades
starkt av filmreportaget från
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märkliga världshändelser, t. ex.

rysk-japanska kriget. Till en bör-

jan voro Frankrike och Italien

de ledande länderna inom den
filmdramatiska produktionen,
men ledningen övergick i början
av 1900-t:s andra decennium allt-

mera till För. Stat., som obestritt

innehaft försprånget sedan kort

efter världskrigets utbrott, då de

stora europeiska ländernas film-

produktion varit hämmad. Den
filmdramatiska produktionen är

numera en av För. Stat:s vikti-

gaste exportindustrier och domi-
nerar världsmarknaden. I Kali-

fornien försiggå c:a 80 procent

av de amerikanska inspelningar-

na (framför allt i Los Angeles).

I Storbritannien torde omkring
75 procent av all förevisad film

vara amerikansk, och i Sverige

är den amerikanska filmens pro-

centsiffra sannolikt ännu högre.

Den spridning, som den amerikan-
ska F. erhållit, torde främst få

tillskrivas dess kapitalstyrka och
att amerikanarna bäst behärska
såväl tekniken som konsten att

göra handlingen spännande. Efter

krigets slut ha emellertid Frank-
rike och Italien återvunnit något
av sin tidigare ställning, och
Tysklands filmindustri, som hu-

vudsakligen funnit avsättning in-

om landet, har tagit ett starkt

uppsving. Förutom Danmark, som
länge intog en med hänsyn till

landets storlek märkligt fram-

skjuten plats SS. filmproducent,

har av de nordiska länderna en-

dast Sverige i större utsträck-

ning inspelat fibndramer av be-

tydenhet. — I Frankrike ha fir-

morna Pathé och Gaumont varit

de banbrytande; i Italien intager

Cines en motsvarande ställning.

I Tyskland intogo jämförelsevis

tidigt Messter, Union och Deut-

sche Bioscop framskjutna platser.

Av amerikanska firmor må
främst nämnas Vitagraph, genom
vilken den amerikanska F. i

större skala grundlades. Omkr.
1916 väckte Worldfirman upp-
seende genom en ny teknik och
delvis mycket framstående skåde-
spelare, och ett par år senare in-

tog Trianglemärket en rangställ-

ning, som icke dittills överträf-

fats. Av alltjämt fortlevande
amerikanska firmor må nämnas
Famous Players, Fox och First

National. I de nordiska länderna
märkes den danska firman Nor-
disk Film, vars produktion dock
endast i mindre utsträckning höll

sig på konstnärlig nivå. På grund
av affärssvårigheter upphörde
firmans inspelningsverksamhet en
tid men har sedermera återupp-

tagits efter linjer, som synas
mera konstnärliga. I Sverige blev

Svenska Biografteatern (först

förlagd till Kristianstad, sedan
till Stockholm, uppgick senare i

Svensk filmindustri, se

d. o.) den ledande inspelningsfir-

man. Av övriga nu verksamma
firmor kunna nämnas B. Wahl-
ströms, Fredrik Andersons och
Bonnierfilm. — Bland filmregis-

sörer märkas amerikanarna D.

W. Griffith och Kex Ingram;
skickliga i detaljarbetet, excelle-

ra de i massverkningar. Framstå-
ende amerikanska filmskådespe-

lare äro Frank Keenan, Richard
Barthelmess, Rodolph Valentino

och (i äventyrsfilmer) William
Hart samt på damsidan Mary
Pickford, Norma och Constance

Talmadge, Alice Terry och Li-

lian Gish. Mycket populär är

Douglas Fairbanks. Inom det

komiska facket äro att nämna
Ben Turpin, Harold Lloyd och

Charles Chaplin. Av tyska skåde-

spelare, som ägnat sig åt filmen,

torde främst böra nämnas Paul
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Interiör från Svensk rilmindustris stora ateljé i Filmstaden, Råsunda.

Wegener och Emil Jannings. Den
svenska F. har vunnit välför-

tjänta lagrar med filmer sådana
som "Tösen från Stormyrtorpet",
"Dunungen" och "Körkarlen"
(efter Selma Lagerlöf), "Berg-
Ejvind och hans hustru" (efter

SigurJonsson), "Sången orn den
eldröda blomman" (efter J. Lin-

nankoski) , alla präglade av konst-

närlighet i såväl handling som
regi och spel. Flera av dessa fil-

mer väckte också uppseende i ut-

landet. De båda regissörerna och
skådespelarna M. Stiller och V.
Sjöström ha framför andra bi-

dragit att höja den svenska F.
till internationellt anseende.
Bland svenska filmskådespelare
må i övrigt nämnas Ivan Hed-
qvist (även regissör), Lars Hans-
son, Anders de Wahl, Gösta Ek-
man, John Brunius (även regis-

sör) och Pauline Brunius, Edith
Erastoff, Jenny Hasselqvist, Ka-
rin Molander och Mary Johnson.
— F : s förmåga att skapa illusion

av yttre verklighet är numera
allmänt erkänd och har gjort den
till en farlig medtävlare till den
sceniska konsten. Den miljö, i vil-

ken en film upptages, måste vara

av vida större äkthet än scenens.

Enkla målade kulisser förekomma
sällan, emedan de för filmkame-
ran genast röja sitt ursprung.
Därför nedläggas stora kostnader
på uppsättningen; korta scener

kunna draga en kostnad av tusen-

tals kronor. En stor del scener in-

spelas i överbyggda ateljéer med
stor golvyta, där stundom ända
till 20 inspelningar samtidigt
kunna äga rum. Det är icke blott

rumsinteriörer, som framställas

på detta sätt. Hela gator byggas
upp, med husrader, trottoarer,

gatubelysning, butiksreklamer
o. s. v. De komma huvudsakligen
till användning vid filmning av
nattliga scener samt i vissa far-

ser med våldsamma upptåg. Även
vid utomhusinspelning måste en
del anordningar stundom vidta-

gas. — På filmregissören
beror det huvudsakligen, om pjä-

sen skall lyckas eller ej. Manu-
skriptet lämnar vanligen regissö-

ren fria händer vid utformandet
av detaljerna, vilka i F. spela

vida större roll än på scenen.

Viktig är även filmfotografens

noggranna utbildning för sin

uppgift. Detta är ej blott konst-
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närligt betydelsefullt utan möj-
liggör ocksä användandet av en
mängd tricks, genom vilka olika

slags illusioner kunna åstadkom-
mas, såsom t. ex. av gengångare,

tvillingar spelade av en och sam-
ma skådespelare, hopp från svind-

lande höjder etc. — Nationalka-

laktären avspeglar sig tydligt

inom F. Den franska F. präglas

av kultiverad scenisk aktion, med
en viss benägenhet för det pate-

tiska, och sysslar gärna med ero-

tiska konflikter; den italienska

lägger med förkärlek an på en

storartad utstyrsel, sköna skåde-

spelerskor o. 8. v.; den tyska för-

djupar sig gärna i psykopatiska
problem och arbetar ofta i mo-
dernt konstnärlig, ej sällan fan-

tastisk (futuristisk, kubistisk)

miljö; den svenska har nått sina

bästa resultat i en påtagligt

själsligt betonad miljö, där ro-

mantik och realism mötas; den
amerikanska åter sysselsätter sig

nästan uteslutande med rent rea-

listiska motiv — i stor utsträck-

ning alltjämt mycket schablon-

mässigt behandlade — ur familje-

livets, affärsvärldens, cowboy-

äventyrens, saloonernas och ny-

byggarlivets sfärer. — Bemärkta
författare ha hittills sällan skri-

vit direkt för filmen (d'Annun-

zio utgör ett undantag) men
ha oftast med intresse sett

sina verk bearbetade för filmen.

Lagen om konstnärlig och litte-

rär äganderätt har numera ut-

sträckts att gälla även upptagan-

det och förevisandet av kinemato-

grafiska bilder. Se Ägande-
rätt. — De första förevisnings-

lokalerna voro ytterst primitiva.

I början reste förevisaren från

plats till plats med apparat och

filmrullar, hyrde den lokal, som
stod till buds, och fortsatte så,

tills remsorna voro utslitna.

Efter hand som filmproduktionen
ökades, kunde fasta teatrar upp-
stå; ursprungligen benämndes de
kinematografteatrar, se-

dan biografteatrar eller bio-
grafer. Vid ingången av år-

hundradets tredje decennimn ut-

gjorde F. en folkförströelse, vars
omfattning stod utan motstycke.
Det beräknades, att antalet bio-

grafteatrar i världen då utgjorde
åtminstone 40,000, av vilka unge-
fär 17,000 i För. Stat., 5,000 i

Storbritannien, 3,200 i Tyskland,

2,700 i Frankrike, 1,000 i Italien,

1,000 i Spanien, 800 i Australien,

600 i Japan och minst lika många
i Sverige (varav ensamt i Stock-

holm c: a 80). Publiken beräkna-

des ensamt i För. Stat. till när-

mare 10,000,000 personer dagli-

gen. Den totala filmkvantitet,

som passerar vår officiella cen-

surmyndighet. Statens bio-
grafbyrå, kan anslås till nå-

got över 3 mill. meter per år. Med
denna utveckling följde en fastare

organisation av fihndistribue-

ringen genom upprättandet av

filmbyråer (se d. o.). — I

Sverige förevisades redan tidigt

kinematografiska naturupptag-

ningar. Den första mera perma-

nenta biografteatern var inredd

på industriutställningen i Malmö
1896; f. å. fanns en dylik på
Stockholmsutställningen. 1900

upprättades en fast biografteater

i Stockholm (i nuv. Blanche-

teaterns lokal). Intresset för F.

har framkallat en rik tidskrifts-

litteratur. Bland svenska film-

tidskrifter märkas Film jour-
nalen, Filmnyheter samt

Biografbladet och F i 1 m

-

bladet (de två sistnämnda

facktidningar).

Filokte'tes, i grek. myt. en av

hjältarna i trojanska kriget.
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som bl. a. dödade Paris med He-
rakles' pilar.

Filologi' (av grek. fVlos, vän,

och lo'gos, lära) betecknade urspr.

samtliga himianistiska vetenska-

per. Under humanismens tid av-

sågs med F. endast studiet av an-

tikens språk och litteratur. Nu-
mera betyder F. det vetenskap-

liga sysslandet med ett folks and-

liga skatter, framför allt de litte-

rära och språkliga dokumentens
textkritiska behandling. I ordets

nuv. betydelse kan F:s ursprung

räknas från Alexandria, där
grammatikerna studerade de gre-

kiska litteraturminnesmärkena
och angåvo riktlinjer för kom-
mande tiders textkritik. Renäs-
sansen och humanismen återupp-

tog© studiet av de klassiska

språken. Under 1700- och 1800-t.

började man vetenskapligt stu-

dera de levande språken, från

början trevande, men sedan den
jämförande språkforskningen ut-

bildats, efter säkrare metoder
och mera planmässigt. De olika

slagen av F. benämnas vanl. efter

den etnografiska enhet de om-
fatta, t. ex. germansk, romansk,
nordisk F.; stundom förenas F.

med det arkeologiska studiet un-
der en benämning, t. ex. egypto-

iOgi, assyriologi, 1. med kultur-

historia i vidsträcktaste mening,
t. ex. sinologi (Kinas språk och
kultur) . — F i 1 o 1 o' g, person
som sysslar med filologi.

Fi'lon, f. omkr. 20 f. Kr., d.

omkr. 50 e. Kr., grekisk filosof i

Alexandria, av judisk börd, där-

för ock kallad P h i' 1 o J u d a e'-

u s. F. är den förnämste repre-

sentanten för den hellenistiska

judendomens strävan att med ju-

disk tro förena grekisk bildning.

Genom en efter mönstret av de

grekiska filosofernas myttolk-

ningar verkställd allegorisk tolk-

ning av den gammaltestamentliga
kanon sökte F. bringa sina av
platonska och stoiska element
sammanvävda spekulationer i

harmoni med den judiska uppen-
barelsetron. Utom av de nämnda
grekiska skolorna är F. tydligen
också påverkad av egyptisk mys-
terieteologi. F:s filosofi fick sär-

skilt genom den s. k. logosläran

(se d. o.) stor betydelse för kris-

tendomen.

rilopoi'men, d. 183 f. Kr.,

"den siste hellenen", grekisk fält-

herre, var flera gånger anförare
för det akaiska förbundets armé.
Då spartanerna och messenierna
avföllo och inkallade romarna,
blev F. fången och tvangs att

intaga gift.

Filosofe'm (grek. filosojema)

,

filosofiskt system; filosofiskt

hugskott.

Filosofi' (av grek. fi'los, vän,

och sofi'a, vishet), urspr. kärlek

1. strävan till vishet, liksom
f i 1 o s o' f urspr. betyder vishets-

vän. Ännu hos Platon möter ter-

men F. i sin urspr., allmännare
betydelse vid sidan av den mera
teoretiskt vetenskapliga, som av
Platon betecknas ss. förvärv av
vetande. Hos Aristoteles är den-

na teoretiska synpunkt domine-
rande i fråga om F:s begrepp,

vilket hos honom sammanfaller
med begreppet vetenskap, i den
mån man därmed förstår en för-

klaring av den givna verklighe-

ten, till skillnad från den rena
erfarenheten 1. empirin. Ss. delar

av F. anger Aristoteles den s. k.

första filosofin, läran om de
yttersta principerna (senare kal-

lad metafysik), samt "filosofier-

na" av andra och tredje graden,

matematik och fysik (vari han
innefattar alla sin tids naturve-

tenskaper). Aristoteles betecknar

dessa tre discipliner även som teo-
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retiska filosofier. Däremot var
logiken endast propedeutik 1. för-

skola för den egentliga F. Veten-
skaper som etik och politik (sam-
hällsvetenskap) samt poetik och

retorik torde motsvara vad redan
Aristoteles någon gång kallat

praktiska och poetiska F. — Ari-

stoteles' uppfattning av begreppet

F. blev i stort sett bestämmande
för medeltidens aristoteliska

skolastiker och för den s. k. ny-

aristoteliska riktningen under

nyare tid. 1600- och 1700-t:s

stora filosofer, Cartesius, Spi-

noza, Leibniz etc, följde i sin upp-
fattning av F:s begrepp den ge-

nom skolastiken hävdvunna tradi-

tionen; så ock Chr. Wolff, vars

systematik fick stor betydelse

även för 1800-t:s betraktelsesätt.

Wolff indelade F. i en mera teo-

retisk disciplin, av honom kallad

metafysik, senare av hans lär-

jungar benämnd teoretisk F.,

samt vad Wolff själv kallar

praktisk F. Till den förra

räknar han dels den allmänna
principvetenskap, som då plägade
kallas ontologi (läran om det

varande), dels läran om världs-

alltet, kosmologin, själsläran,

psykologin, och läran om Gud
som ren förnuftsvetenskap, den
naturliga teologin. Den prak-

tiska F. omfattar etiken I. sede-

läran, ekonomiken, läran om
människan i hennes mera privata

samhällsgemenskap, och politi-

ken, läran om människan ss.

medlem i statsgemenskapen. Lo-

giken var för Wolff liksom för

Aristoteles en inledning 1. prope-

deutik till hela F. Även sådana

vetenskaper som den rena fysiken,

meteorologin, fysiologin, över-

huvud alla förklarande veten-

skaper, räknades av Wolff till F.,

i detta fall som delar av kosmo-

login. Från de rent filosofiska

vetenskaperna skiljer Wolff dels

matematiken, dels historiska ve-

tenskaper, såväl naturalhistoria,

som historia i humanistisk me-
ning. Även Kant stod med
vissa reservationer och modi-
fikationer på Wolffs ståndpimkt
i sin uppfattning av F:s begrepp
och indelning. Även hos andra
stora tänkare från 1800-t:s bör-

jan och förra hälft, ss. Hegel, var

alltjämt gränsen mellan F. och

fackvetenskapliga discipliner 1.

specialvetenskaper långt mindre
skarp, än vad den mer och mer
tenderat att bli i senare tider; så

ock hos en positivist som Comte
samt hos hans store engelske

efterföljare Spencer, över huvud
har i England — och även i Ame-
rika — begreppet F. ännu i det

allmänna språkbruket bevarat en

stark känning med den vidsträck-

ta betydelse, det av ålder haft.

Även eljest finner man ännu i

våra dagar hos filosofer med
mera empirisk orientering en

uppfattning av F:s begrepp, som
medger ett kontinuerligt sam-
manhang mellan F. och fackve-

tenskaperna, medan filosofer av

mera spekulativt kynne äro be-

nägna att begränsa F. till mera
allmänna principundersökningar

av logisk, kunskapsteoretisk,

metafysisk 1. praktiskt filosofisk

innebörd. Ss. en representativ

exponent för den mera encyklope-

diskt omfattande riktningen inom
vår tids filosofi må anföras

Wundts definition: "F. är den

allmänna vetenskap, vilken har

till uppgift att förena de genom
fackvetenskapema förmedlade

kunskaperna till ett motsägelse-

fritt system och att återföra de

av vetenskapen begagnade all-

männa metoderna och förutsätt-

ningarna för kunskapen till deras

principer."
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Filosofisk ämbetsexamen,
filosofisk examen vid rikets uni-

versitet, Stockholms högskola och
Göteborgs högskola. F., som skall

avläggas i vissa bestämda ämnes-
grupper, skall innehålla minst 7

betygsenheter och dessutom om-
fatta en kurs i psykologi och peda-

gogik, därest detta senare ämne
ej ingår i ämnesgruppen. F. in-

går bland fordringarna för behö-

righet till ordinarie ämneslärare-

tjänst i allmänna läroverken.

Studerande, som avlagt F., kallas

filosofie magister.
Filo'tas, d. 329 f. Kr., se

Alexander den store sp. 257.

Fils [fiss], fr., son. Användes
liksom pére, fader, för att åt-

skilja fader och son, då båda ha
samma förnamn.

Filt, ett slags tyg, framställt

av hår 1. ull genom sammantryck-
ning, gnidning o. s. v., så att de
enskilda håren till följd av ojämn-
heterna i deras yta häfta vid .var-

andra. Jfr Hattfabrikation.
Fi'lter, f i' 1 1 r u m, plur.

f i' 1 1 r a, poröst material, som
genomsläpper vätskor men till-

bakahåller de däri uppslammade
ämnena.

Filtmal, se Klädesmalar.
Filtra't, se Filtrera.
Filtre'ra, låta en vätska pas-

sera genom ett filter (se d. o.)

.

De i vätskan före filtreringen upp-
slammade ämnena kvarstanna på
filtret (avfiltrerade äm-
nen), den klara vätskan, filt-
ra t e t, rinner däremot igenom.
Filtrering användes i smått i ke-

miska laboratorier, där filtret

oftast består av ett hopviket filt-

rerpapper, lufttätt inpassat i en
tratt. Filtreringen kan påskyn-
das, om sugverkan i tratten för-

stärkes. Kan ej filtrerpapper an-
vändas, begagnas glasull, asbest
1. dylikt material. — I stort sker

filtrering främst i och för rening
av dricksvatten (se Vatten-
ledning). — Vill man taga
vara på de avfiltrerade ämnena,
begagnas filtrerpressar, i

vilka vanligen den avfiltrerade

massan utpressas för sig. —
Filtrering användes ofta inom
den kemiska industrin; bl. a.

förekomma kolfiltra vid bränn-
vins- och sockertillverkning. Kol-
filtra borttaga dels uppslammade
ämnen, dels vissa färgämnen o. d.,

som adsorberas av kolet.

Filtre'rpapper, olimmat pap-
per, som användes vid filtrering

av vätskor. För kvantitativ ke-

misk analys användes F. med så

låg askhalt som möjligt, berett av
pappersmassa, som genom behand-
ling med klorvätesyra befriats

från det mesta av sina minera-
liska beståndsdelar och som sålun-

da består av nästan ren cellulosa.

Filtrost, se Cronartium.
Filtrum, se Filter.
Filtsjuka, seRhizoctonia.
Filu'r (fr. filou, bedragare),

listig person, skälm.

Fi'mbultyr, "den store guden",
tillnamn på Oden.

Fi'mbulvinter, i nord. myt. en
treårig vinter, som skall föregå

Ragnarök.

Fimmerstänger, lösa skaklar

på släddon, som medelst krokar
häktas fast på medarnas ytter-

sidor.

Fi'mosis (av grek. fimo'ein,

snöra till), medfödd 1. förvärvad
förträngning av förhuden. Kan
hävas med operation.

Fina'l (ital. fina'le, slut). Mus.
Avslutningen av en sonat 1. sym-
foni, antingen hållen i en lätt

stil, som icke sällan övergår i

dans, eller ock mera patetiskt,

sammanfattande hela musikstyc-
kets stämningsinnehåll. I opera/n

är F. slutsatsen i varje akt. Den
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användes till en början endast i

operabuffan, medan akterna i den
mera allvarliga operan avslutades

med aria 1. kör. — Idrottst. Sista

tävlingen i en tävlingsserie

(finalmatch). — Ss. adjektiv

betecknar F. ändamål 1. avsikt.

Finalite't (av lat. fi'nis, slut,

ändamål), en ändamålsbestämd
funktion 1. verksamhet. — Fina-
1 i' s m, en filosofisk ståndpunkt,
som räknar med ändamålssyn-
punkter gentemot kausalitetssyn-

punkter till skillnad från meka-
nismen i sin verklighetsförkla-

ring (se Teleologi).

Fina'ns [fr. fina/nce, av flfr.

finer, avsluta (en affär medelst
kontant betalning)]. I sing. före-

kommer F. huvudsakligen i ut-

trycket den högre finan-
sen, storfinansen, fr. la

haute finance [la åt fina'r)s],

börsadeln, penningaristokratin. I

plur., f i n a' n s e r, betyder ordet

vanl. förmögenhetsställning. —
Finansie' 11, som har avseende

på finanser. — Finansie' ra,

anskaffa nödigt kapital för, eko-

nomiskt möjliggöra (ett företag).

— Finansiä'r, storfinan-
si ä' r, person, som sysslar med
betydande finansoperationer.

Finansbetänkande, se Stats-
reglering.

Finansdepartementet, ett

statsdepartement, som enligt de-

partementsstadgan av 22 juni

1920 tillkommer att handlägga:

1 ) förvaltningsärenden rörande

jordeboksväsendet samt jord 1.

lägenheter åtföljande rättigheter

och skyldigheter (i vad mån de ej

tillhöra annat departement) ; sta-

tens skatteväsen samt den all-

männa förvaltningen och redovis-

ningen av statsmedlen; stämpel-

avgifter, expeditionslösen, dana-

arv, markegångssättning, det

kommunala skatteväsendet ocb
kommunernas finanshushållning,
statsregleringen, anslagen till hov-
och slottsstaterna; till konungen
och konungahusets bruk anslagen
fast och lös egendom; statens
till andra förvaltningsgrenar ej

upplåtna fasta och lösa egendom;
Diantalsskrivning, tullväsendet,

frihamnar och frilager, myntvä-
sendet, justeringsväsendet samt
kontrollstämplingen ; mått och
vikt; bank-, hypoteks- och fond-
väsendet; tillverkning och för-

säljning av drycker och andra
varor, som innehålla alkohol;
försäljning av vissa alkoholfria

drycker; tillverkning av socker;

tobaksmonopolet ; resereglemen-
tet; det civila pensionsväsendet,
i den mån detsamma ej till-

hör annat departement; stati-

stik, i vad mån den ej tillhör

annat departement; 2) lagstift-

ningsärenden angående bank- och
fondväsendet, med undantag av
dem, som angå bankers konkurs.
— Under F. lyda: Kammarkol-
legium, Statskontoret, Mynt- och

justeringsverket, Kammarrätten,
Generaltullstyrelsen, Statistiska

centralbyrån, Bank- och fondin-

spektionen, Riksräkenskapsver-
ket, Kontrollstyrelsen, statens

tryckerisakkunnige, överkontrol-

lörer vid brännvins- och malt-

dryckstillverkningen ;
justerare

av mått och vikter m. fl. — De-

partementschefen kallas i dagligt

tal vanl. finansminister,
övriga ämbets- och tjänstemän

äro 1 statssekreterare, 1 expedi-

tionschef, 1 byråchef för lagären-

den, 4 kansliråd, 5 förste och 3

andre kanslisekreterare, 1 förste

aktuarie, 1 registrator och ett an-

tal e. o. tjänstemän.

Finansrätt, sammanfattningen

av de rättsregler, som angå an-

skaffandet av statens och konmiu-
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Fmgeravtryck.

uernas inkomster samt dessas

disponerande.

Finanstull, se Tull.
Finbränning, se Silver.
Finchley [fi'niisjli], nordlig

förstad till London. 40,000 inv.

Fin de siécle [fä'g da siä'kl],

fr., sekelslut, på 1890-t. i Frank-
rike uppkommet namn på de de-

kadenta riktningar, som vid

lS00-t:3 slut gjorde sig gällande
inom konst och litteratur (jfr

Dekadenter) och på den
tidsstämning, varav de hade sitt

upphov.

Fi'ne, ital., slut, ett tonstyckes
avslutning.

Finering, se S i 1 v e r.

Fines herbes [fina ärb]-, fr.,

fina örter; kryddväxter (persilja

etc).

Fine'ss (fr. finesse, av fin,

prydlig, fintlig; fulländad), fin-

het, fint handlag, fin nyans
j

konstskicklighet; knep.

Fi'ngal 1. FindMacCu-
m a i 1 1, "vite Finn", hjältefigur i

den gamla gaeliska sagodiktning-
en, upptagen i Ossianssångerna.

Fingalsgrottan, en 89 m. lång
och nära 35 m. hög grotta på ön

Staffa, vid Skottlands v. kust.

Ön bildas av basalt, vilken är

synnerligen regelbundet förklyf-

tad i lodräta, sexsidiga pelare.

Dessa bilda grottans väggar,
under det taket utgöres av en
icke förklyftad basaltbädd. Bott-
nen ligger under havsytan. Se ill.

till Basalt.

Finger, se Extremiteter
ep. 1332.

Finge'ra (lat. fi'ngere, dana),
uppdikta, låtsa.

Fingeravtryck. På fingertop-

parnas insida bildar huden en
mängd insänkningar, "dälder",

och mellan dessa uppstående åsar,

papillaråsar 1. papillarlinjer,

vilka bilda avgränsade figurer,

som låta hänföra sig till be-

stämda mönster. Man har ansett

sig kunna fastslå, att det icke

finnes två människor med i detalj

lika papillarlinjer, och att de

mönster, som dessa bilda, förbli

lika från människans födelse till

hennes död. På dessa fakta har
man uppbyggt den metod för per-

sonidentifiering, som benämnes
fingeravtrycksmetoden 1. d a k -

tyloskopin. F. upptagas ge-

nom att man bestryker fingertop-

parna med ett tunt lager av
trycksvärta och därefter trycker

dem mot ett vitt papper. Å detta

framträda då papillarlinjerna.

De mönster, dessa bilda, ha syste-

matiskt klassificerats. Det är sär-

skilt i rättvisans tjänst, som dak-

tyloskopin tagits i anspråk som
identifieringsmetod och bevisme-

del. För en brottsling, vars F. en
gång tagits, är det lönlöst att söka
genom falskt namn eller andra
falska uppgifter dölja sin identi-

tet. F. på en brottsplats utgör
bevis för att den person där be-

funnit sig, vilkens fingertoppar
ha samma papillarlinjemönster,

som de å brottsplatsen anträffade

F. Emellertid användes fingerav-

trycksmetoden för identifiering

även inom andra områden, t. ex.

för erhållande av inresetillstånd



1563 Fingerborgsblomma—Fingersvampar 1564

Fingerdjur. Längd 1 m., varav svansen
c:a 5 dm.

till en del länder. — F:s lämp-
lighet såsom identifieringsmedel

var troligen känd av assyrierna
och babylonierna. Redan under år-

tusendet f. Kr. anbragte kineser-

na F. under urkunder av civil-

rättsligt innehåll. Vid vår tide-

räknings början var metoden
känd av japanerna, och inom det
kinesiska rättsväsendet togs den
i anspråk under 1 : a årtusendet
e. Kr. Engelsmannen sir William
J. Herschel, som 1853—78 stod i

indiska civilförvaltningens tjänst,

var den förste europé, som— trol.

upplyst genom umgänge med
asiaterna — kom på den taiiken

att använda F. för polisändamål.
Längre fram kom engelsmannen
sir Francis Galton att stifta

bekantskap med Herschels ar-

bete. Galton ägnade daktylosko-

pin ett ingående studium och
framlade 1892 resultaten av sina

forskningar i en bok Finger
prints. Detta verk är av grund-
läggande betydelse för F:s an-

vändande i nuvarande tid som
identifieringsmedel. 1895 sam-
manträffade i England dåv. che-

fen för engelska polisen i Cal-

cutta, sir E. R. Henry, med Gal-

ton och fick kännedom om hans
verk. Henry utarbetade ett sy-

stem för klassificering och regist-

rering av F. samt införde där-

efter daktyloskopin såsom medel
för identifiering av brottslingar

först i Indien och, sedan han bli-

vit polischef i London, även i

England, varifrån systemet gått
segrande över världen.

Fingerborgsblomma, se Di-
gital i s.

Fingerdjur, a i - a i, a j - a
j

1. a y e - a y e, Chi'romys mada-
gascarie'nsis, en halvapa (bildar

egen fam. : Chiromy'idae) med
starkt förlängda fingrar och tårj

endast stortån med nagel, övriga

med klor. Tänderna likna (hos

äldre F.) gnagarnas och använ-

das att gnaga hål i bark, träd-

stammar o. d., så att F. med
sina långa fingrar kan komma
åt de insekter, av vilka det lever.

Nattdjur. Färg gråaktigt mörk-
brun. Förekommer endast på Ma-
dagaskar och är där rätt sällsynt.

Fingerling, bult, varmed rod-

ret insattes i de i akterstäven

fastade öglorna (rormaljor).

Fingersvampar, Clava'ria, ett

släkte Hattsvampar, vilka

än äro busklikt greniga med
trinda grenar, än enkla och

Gul fingergvamp.
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klubblika (klubbsvampar).
Sporerna bekläda fruktkroppens

hela yttersida. Flera äro goda
matsvampar, ss. gula F., Cla-

va'ria fla'va, ocli den vitaktiga

druvfingersvampen,
Clavaria hotry'tis. F. bilda jämte
blomkålsvamp (se d. o.) och

några andra släkten fam. Clava-

ria'ceae.

Fingersättning 1. applika-
t u' r, fingrarnas ändamålsenliga
begagnande vid spelandet av ett

instrument. F. är vid träbiås- och
stråkinstrument samt alldeles

särskilt vid piano och orgel en

svår konst. F. för klaviaturin-

strument brukar angivas i not-

skriften fr. o. m. 1500-t. Numera
betecknas allmänt fingrarna i

ordningsföljd från tummen med
1, 2, 3, 4, 5.

Fingerört, se Potentilla.
Fi'nis, lat., slut. — F. m a -

1 o' r u m, slut på det onda, "nu
är allt överståndet".

Finish [fi'nnisj], eng., slut,

avslutning; slutspurt.

Finistére [finistä'r], departe-

ment i v. Frankrike, omfattande
västligaste delen av halvön Bre-

tagne. F. har branta bergiga

kuster med flera goda hamnar
och ett kuperat inland. Huvud-
stad Quimper. 765,000 inv. mot
810,000 1911.

Finiste'rre, C a b o de F.,

Kap F,, udde i n.v. Spanien i

prov. Corufia, på 9° 19' 52" v. 1.,

en av de västligaste uddarna på
kontinenten.

Fini't form, se Verb.
Finja, socken i Kristianst. I.,

jämte Hörja pastorat i Lunds
stift. 2,990 inv.

Finjasjön, sjö i Kjistianst. 1.,

4 km. s.v. om Hässleholm. 46 m.
ö. h. 13 kvkm. Avflyter genom
en biflod till Helgeån.

Fink, 88 Finkfåglar.

Finka. 1. Äldre benämning för

järnvägsvagnar, använda till sär-

skilt ändamål, t. ex. resgodsfinka,

ångfinka etc. — 2. Vulgärt namn
på polishäkte.

Finkel, brännvin med en viss

halt av finkelolja. Se Bränn-
vin. — Finkelolja, se

Amylalkohol.
Finkfåglar, Fringi'llidae, en

artrik fam. Tättingar med
förkrympt första handpenna,
tjock, konisk näbb och inböjda,

skarpa undernäbbskanter. F. äro
utbredda över nästan hela jor-

den. Leva av frön, knoppar, in-

sekter o. d. och uppföda sina

ungar huvudsakligen med insekt-

larver. Två underfam.: Fält-
spar v a r, EmherizVnae, med
en tydlig längsås i gommen samt
ofta en springa mellan de icke

tätt slutande över- och under-

näbbarna, och Finkar, Fringil-

Wnae, utan ås och med tätt slu-

tande näbbkanter. Till den förra

höra bl. a. lappsparv, snösparv,

busksparvsläktet, till den senare
domherre, giönfink, hämplingar,
korsnäbbar, rosenfink, steglitsa,

stenknäck, tallbit, fink-, gul-

hämpling-, siske- och sparvsläktet.

Finksläktet, Fringi'lla, ett

släkte Finkfåglar med konisk,

rak näbb, en liten inskärning
innanför övernäbbens spets,

borsthår i munvinklarna, kluven
stjärt och mer 1. mindre vita

Bofink. Hane.
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yttre stjärtpennor. Två arter

med lokalraser i Europa, n. Asien
och n. Afrika. Längd 16—17 cm.
Skogs- och lundfåglar; leva av
frön, insekter m. m. Boet bygges
i träd. Bofinken, Fringilla
coe'lebs, är allmän i större delen
av Sverige. Hanen har huvud och
hals ovan blågrå, rygg brun,

övergump gulgrön, huvudets si-

dor och bröstet brunröda, buk vit,

vingar brunsvarta med två vita
tvärband. Honan är ovan grön-
aktigt gråbrun, under gulgrå, på
buken vit. 2—7, ljust rödgråa
1. blågröna, mörkfläckiga ägg.
Flyttfågel; en del individer

övervintra stundom i s. och v.

Sverige. Fridlyst. — Hos b e r g -

f i n k e n, Fringilla montifrin-

gi'lla, är hanen under sommaren
ovan glänsande svartblå med vit

bakrygg och övergump, under vit

med rostgult bröst. Honan är

ovan svartbrun med gråbruna
fjäderkanter. Allmän i fjälltrak-

ter, söderut till Dalarna. Ägg
5—7, brunaktiga, fläckiga. Flytt-

fågel; en del övervintra i Skåne.

Finland, S u o m i, republik i

n. Europa, gränsar i n. till Norge
och N. Ishavet, i ö. till Ryssland,
i s. till Finska viken, i v. till

Bottniska viken och Sverige.

Landets nordligaste punkt är be-

lägen på 70° 6' 30", den sydli-

gaste på 59° 48' n. br., den öst-

ligaste på 32° 48' 30" och den
västligaste på 19* 7' ö. 1. F:s
kuster vid Bottniska och Finska
vikarna äro nästan överallt rikt

utbildade ss. skärgårdar. Bland
viktigare ögrupper märkas vid in-

loppet till Bottniska viken Åland
med åländska skärgården samt
den stora ön Kimito, mitt på
västkusten Björkö med en mindre
skärgård samt längre norrut den
isolerade Karlsö. De enda mera
betydande inskärningarna i kus-

ten äro Viborgska viken i s.ö. och
Ule älvs mynningsvik i n.v. Lik-
som Sverige har F. fordom varit
indelat i landskap: Egentliga
Finland, Nyland, Karelen, Savo-
laks, Tavastland, Satakunta,
Österbotten, Lappmarken samt
Åland (se kartan sp. 1582). Areal
387,565 kvkm. 3,366,000 inv. —
Naturbeskaffenhet. F. är rikt ku-
perat men saknar större höjder.
Högfjäll med toppar över 1,000
m. finnas — i ringa antal —
endast i landets n.v. hörn, som
skjuter in mellan Sverige och
Norge, där Halditstjokko i

Enontekis skn når 1,353 m. ö. h.

I s. och mell. delarna av landet
stiga bergen ingenstädes över 500
m:s höjd. Geologiskt ingår F. i

det fennoskandiska urbergsområ-
det, och dess berggrund bildas till

största delen av gnejser, graniter

m. m. Stora lagerserier finnas

dock, vilka, ehuru utan fossil, vi-

sat sig vara urspr. uppkomna av
sedimentära bergarter, yngre än
urberget men äldre än kambrium
och silur. De indelas efter sin

inbördes ålder i tre huvudforma-
tioner, den kaleviska, den jatu-

liska och den jotniska, vilka

bestå av lerskiflfrar, sandstenar,

konglomerater m. m. I s. delen

av landet, dels n. om Ladoga,
dels n. om Finska vikens ö.

del, bildas berggrunden av post--

siluriska, mycket lättvittrande

eruptiver, s. k. rapakiviberg-

arter, vanligen graniter, vilka

även uppbygga Åland. På näset

mellan Ladoga och Finska viken

går fast berg endast på få ställen

i dagen och bildas här av silu-

riska bergarter. Berggrunden har

föga inflytande på landets topo-

grafi, som i stället bestämmes av

de kvartära istidsavlagringama,

moräner och rullstensåsar. Sär-

skilt märkliga äro de båda ^tora
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tvär- eller randåsar, vilka — un-

der namnet Salpausselkä — från

trakterna n. om Ladoga på ett in-

bördes avstånd av c:a 20 km. ge-

nomdraga hela s.ö. delen av F. i

en stor båge. N. om Borgå viker

den s. åsen plötsligt av mot s.v.

och löper ut i havet på Hangö
udde. De vanliga rullstensåsarna

ha eljest liksom i Sverige en

sträckning motsvarande inlands-

isens rörelseriktning, i F. således

i allm. n.v.-s.ö. F. har åtskilliga

större floder. Gränsälvar mot Sve-

rige äro Torne älv och dess biflod

Muonio älv samt mot Norge Tana
älv och Pasviks älv. Bland övriga

större vattendrag märkas Kemi
älv, Ule älv och Kumo älv, med
avflöde till Bottniska viken. Till

Finska viken flyter Kymmene älv

och till Ladoga Vuoksen. Den se-

nare, vars vattenområde är det

största i F., e:a 60,000 kvkm.,
bildar landets största vattenfall,

det natursköna Imatra. I .stort

sett är F. till sin natur ett täm-
ligen dystert barrskogslandskap,

som dock i det inre landet erhåller

en säreget naturskön prägel ge-

nom de otaliga sjöarna med sin

stora rikedom på öar och holmar
samt sina med en stor mängd
vikar och sund utbildade strand-

konturer. Störst av sjösystemen
1 "de tusen sjöars land" är

Saima, vars huvudbäcken, S.

Saima, i likhet med åtskilliga

andra sjöar uppdämmes av Salp-
ausselkä. Tillsammans med de
förbundna sjöarna Orivesi, Pu-
ruvesi och Haukivesi i n. har
^aima en areal av ej mindre än
3,100 kvkm. Bland övriga större

sjöar i s. och mell. F. märkas
Päijänne (1,576 kvkm.) samt i

n. F. Ule träsk (1,002 kvkm.)
och Enare träsk (1,075 kvkm.).
Av F:s areal upptages ej mindre
än c:a 12 % av sötvatten. Störst

är sötvattensarealen inom S:t
Michels och Viborgs län. Växtlig
barrskog upptar c : a 42 % av lan-

dets areal, varjämte stora områ-
den täckas av delvis skogbärande
myrmarker och ödemarker. Un-
gefär % av F:s hela areal ut-

göres av kronoskogar. Näst
Sverige är F. Europas förnäm-
sta virkesproducerande land. —
Växtvärld. Största delen av lan-

det tillhör det stora europeisk-

asiatiska barrskogsområdet. Det
vanligaste skogsträdet är tallen,

som i synnerhet dominerar på
torr, sandig mark; i andra hand
kommer granen, vilken dock i

vissa trakter överväger, ss. i

Egentliga F., v. Nyland och kust-
trakterna i Vasa län. De ädla
lövträden förekomma blott i lan-

dets s. delar, eken sålunda blott

å en smal kustremsa efter Finska
viken. Lönnens och hasselns nord-

gräns går vid 6iy2° n. br., lindens

vid 63 1^°. På Åland förekomma
de nu nämnda lövträden samt
ask, finsk oxel, hagtorn, vildapel

m. fl. rikligare än annorstädes
jämte talrika örter och gräs, som
äro sällsynta 1. saknas på finska

fastlandet men förekomma all-

mänt i Sverige. % av landets

hela yta upptages av mossar,
som till största delen uppkom-
mit genom försumpning av barr«

skog. De flesta befinna sig kring
vattendelarna i landets n. och
mellersta delar. I fjälltrakterna

i n. F. växer subalpin björkskog,

och därovan utbreda sig vid-

sträckta, öde fjällhedar. Träd-

gränsen ligger här 450—500 m.

ö. h. (i Kemi lappmark). Od-

lad jord och av kulturen mer 1.

mindre påverkad ängsmark fin-

nas i de flesta landsdelar. Slut-

ligen hysa de talrika sjöarna — i

synnerhet söderut — en rik vege-

tation. — Djwvärlden övereni-

50. — L e X. III.
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Finländskt sjölandskap: Fäijänne.

stämmer nästan fullständigt med
Skandinaviens. Några smärre dägg-

djur, S8. flodiller, buskmus och
flygande ekorre, finnas i F., men
saknas i Sverige. Älg är sällsynt j

björn är nästan och vild skogsren

samt bäver fullständigt utrotade.
— Befolkningen tillhör huvudsak-
ligen den finsk-ugriska folkfamil-

jen och talar finska (se Finsk-
ugriska språk). En viktig

tillsats är emellertid den så-

väl till språk som härstamning
svenska befolkning, som bebor
flera av städerna, Åland (se d. o.)

och öarna i s.v. samt stora delar

av kusttrakterna såväl i s. som
i v. (i Nyland och Österbotten,

se kartan sp. 1582). Härtill

komma i n. lappar till ett antal

av c:a 1,500. Omkring Va av be-

folkningen bor i städerna. De
största äro huvudstaden Helsing-

fors (Helsinki), belägen vid s.

kusten, Åbo (Turku), Tammer-
fors (Tampere), Viborg (Vii-

puri), Vasa (Vaasa), Uleåborg
(Oulu), Kuopio och Björneborg
(Pori). Den viktigaste näringen
är — särskilt i de v. och s.

kusttrakterna — jordbruk med
boskapsskötsel. I landets inre och

norra delar drives ss. en syn-

nerligen viktig binäring skogs-

bruk, till vilket anknyter sig

den under de senaste årtiondena
uppblomstrande industrin, vars
huvudort är Tammerfors. Den
föder f. n. ung. V, av landets be-

folkning. Bergshantering spelar

i F. en mindre roll på grund av
den ringa tillgången på bryt-

värda mineral. Dock finnes i det

inre av F. såväl järn- som kop-
parmalm. I kusttrakterna leva

c:a 15,000 människor av fiske.

— Förvaltning. I spetsen för den
centrala förvaltningen står pre-

sidenten, som vid sin sida har
ett inför riksdagen ansvarigt

statsråd, i regel bestående av
en statsminister och cheferna

för de tio ministerierna. För
den lokala förvaltningen är Fin-

land indelat i 9 av landshöv-

dingar styrda län (däribland

Åland, som äger självstyrelse en-

ligt en egen landskapsförfatt-

ning). De enskilda stads- och

landskommunerna äga en vid-

sträckt självstyrelse, senast reg-

lerad genom kommunallagar 16

nov. 1917. — Författning. Enligt

R. F. av 17 juli 1919 är stats-

formen parlamentarisk republik

med den lagstiftande makten för-



1575 Finland 1576

österbottniskt landskap.

lagd till president och riksdag i

förening, den verkställande till

presidenten och den dömande till

domstolarna. Presidenten väljes

på sex år genom 300 elektorer.

Övervakandet av statsrådets och
dess medlemmars ämbetsutövning
åligger justitiekanslern. Riksda-
gen sammanträder årligen ocli

består av en kammare med 200
medlemmar, som väljas genom
direkta, hemliga och propor-

tionella val för 3 år. Valrätt

och valbarhet tillkomma skatt-

betalande medborgare över 24 år.

För grundlagsändringar fordras

2/3 majoritet under två succes-

siva valperioder, därest ej ären-

det med Ve majoritet av riks-

dagen förklarats brådskande.
Presidenten äger rätt att vägra
stadfästelse av riksdagens beslut.

Det årligen inom riksdagen valda
Stora utskottet (60 led.)

avger betänkande över lagförslag

och kan föreslå ändringar. Med
^/a minoritet kunna lagförslag

lämnaa vilande till nästa val-

period. — Politiska partier. 1)

Svenska folkpartiet är ett natio-

nalitetsparti med ändamål att

förena Finlands svensktalande be-

folkning i och för värnande och
befrämjande av denna befolknings

livsintressen i fråga om "mo-
dersmål, kultur samt politiska

och medborgerliga rättigheter".

Dess hållning har över huvud va-

rit konservativ gentemot all

ytterliggående finsk politisk och
social radikalism samt försvars-

vänlig. Ett allt starkare bonde-

inslag har gjort sig gällande i

dess representation ; socialdemo-

kraterna ha ställt sig utanför
partiet. — 2) Samlingspartiet
{kokoomitrS) är en fortsättning

av de forna finskhetsivrande par-

tierna; uppstod 1918 genom en

förening av det gammalfinska
partiet med en del av det ung-

finska partiet. Det företer starka

inslag av storbondeklassen, tjän-

stemannakåren och de akade-

miskt bildade. Det är försvars-

intresserat, traditionellt, kyrkligt

och övervägande konservativt. —
3) Framstegspartiet [edistys],

som delvis består av forna ung-

finska partiets radikala element,

är i sociala och politiska frå-

gor tämligen radikalt men sam-
tidigt icke fritt från opportu-

nism. Det har visat sympati

för riksdagsvälde, stark beskatt-

ning av kapitalet samt stat-

lig företagarverksamhet. — 4)

Finska bonde- eller agrarpartiet

[maalaiset) är ett rent bonde-

parti, särskilt företrädande mel-

lersta, östra och norra Finlands

småbönder; starkt radikalt-demo-
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kratiskt och samtidigt nationalis-

tiskt, hetsigt finskhetsivrande,

arbetar på tullskydd för jordbru-

ket och stark beskattning av in-

dustrin (se nedan sp. 1600). —
5) Socialdemokratin är teore-

tiskt marxistisk men i praktiken

opportunistisk och visar tidtala

benägenhet för samarbete med
den yttersta, kommunistiska vän-

stern. Den ivrar mot livsmedels-

tullar, men för tullskydd, samt
för starkt progressiv inkomstbe-

skattning och för Finlands neu-

tralisering i mellanfolkligt hän-

seende. — 6) Kommunisterna
gingo vid 1922 års riksdagsval

fram under beteckningen "ar-

betarpartiet". De sta i nära för-

bindelse med den ryska bolsje-

vismen och avvakta ett tillfälle

att komma till makten genom
revolutionära, "utomparlamenta-
riska" och terroristiska medel.
— Vid sommarvalen 1922 var

partiställningen följande:'

Antal Avgivna
platser, röster.

Svenska folkpartiet 25 107,088

Samlingspartiet ... 35 155,588

Framstegspartiet ... 15 78,439

Agrarer 45 175,088
Socialister 53 215,475
Kommunister 27 127,019

— Rättsväsen. Den finländska
rätten leder sitt ursprung från

Sverige, vars lagar i och med er-

övringen undanträngde primitiva
såväl svenska som finska rätts-

sedvänjor hos befolkningen i lan-

det. Ss. civillagbok gäller i lan-

det alltjämt 1734 års svenska
lag med senare gjorda tillägg,

vilka i synnerhet efter lagstift-

ningsarbetets återupptagande i

konstitutionella former 1863 bli-

vit talrika. — F:s överrätter äro
högsta domstolen samt
högsta förvaltnings-
domstolen (i besvärsmål från

förvaltningsrättens område). Ätal

mot ministrar, mot medlemmar
av högsta domstolen och högsta
förvaltningsdomstolen handläggas
av en särskilt tillsatt riks-
rätt. Tre hovrätter finnas med
säte i Äbo, Vasa och Viborg.

Underrätter äro rådsturätt i

stad och häradsrätt på landet.

F:3 mynt är finska mark [nomi-

nellt = 1 franc (i guld), nu be-

tydligt lägre]. Sedelutgivande
bank är Finlands Bank. — Sedan
1892 är metersystemet infört i F.
— Försvarsväsen. Enligt värn-

pliktslagen av 11 nov. 1922
är armén grundad på allmän
värnplikt med ett års utbildning.

Armén är i fredstid indelad i tre

divisioner och en jägarbrigad,

vartill komma kustartilleriet,

marininfanteriet, flygarkåren och
gränsbevakningstrupper (värva-

de). Flottan består blott av ett

mindre antal kustförsvarsfartyg

och är stationerad i Helsingfors.

Försvaret är huvudsakligen orga-

niserat mot angrepp från Ryss-

land. Kommandospråket är fin-

ska. Jämte armén finnas frivilli-

ga, militäriskt beväpnade och or-

ganiserade skyddskårer med
eget befäl, som lyda under presi-

denten och krigsministern samt
upprätthållas med understöd av
staten, kommunerna och enskilda.

Deras uppgift är dels att utgöra
ett ryggstöd för armén, dels

att undertrycka försök till våld-

sam omstörtning av samhället.

Över 500 lokala skyddskårer
finnas med sammanlagt c:a

115,000 medlemmar. En sido-

ordnad sammanslutning utgöra

de kvinnliga Lotta-Svärd-
organisationerna för

sjukvård och förplägnad. —
Statskyrkans religion är den
evangeliskt-lutherska. Utom de

4 nuv. stiften skall upprättas
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ett svenskt stift, avsett att om-
fatta landets svenska befolkning.

Det finländska kyrkomötet
är organiserat som det svenska.

Sedan 1922 råder full religions-

frihet. — Undervisningsväsen, ve-

tenskapliga och kulturella insti-

tutioner. Folkbildningen står i

F. jämförelsevis liögt. Folkunder-
visningen har sedan länge varit

ordnad efter mönster av de

skandinaviska ländernas. Varje
barn är skolpliktigt från 7 till

13 års ålder. I F. funnos 1921

154 lärdomsskolor, därav 91

statsläroverk, dels lyceer och

s. k. normallyceer (för lärar-

utbildning), dels femklassign

mellanskolor. Av lärdomsskolor-

nas elever besökte 70 % finsk,

30 % svensk skola. Skoltyperna

äro rätt varierande. 1921 funnos

8 seminarier, därav 2 svenska,

för utbildande av folkskollärare,

20 handelsskolor och handelsläro-

verk jämte en (finsk) handelshög-

skola, 1 tekniskt läroverk, 8 in-

dustriskolor, 29 hantverksskolor,

4 jordbrukslyeeer jämte ett par

tiotal lantbruksläroverk och jord-

bruksskolor, 27 finska och 13

svenska folkhögskolor, de sist-

nämnda organiserade efter danskt

mönster. För den vetenskapliga

undervisningen sörja Helsingfors'

universitet (se d. o.), med omkr.

100 professorer och 2,700 studen-

ter (1923), Tekniska högakolan
(Helsingfors) samt tvenne priva-

ta högskolor av universitetstyp,

den svenskspråkiga Åbo akademi
(se d. o.) och Åbo finska universi-

tet (Turun Suomalainen Yli-

opisto, öppnat 1922, med 2 fakul-

teter och 9 professorer). F:s stör-

sta offentliga bibliotek är univer-

sitetsbiblioteket i Helsingfors

(omkring 500,000 vol. tryckta

böcker och värdefulla handskrift-

samlingar). — F:s centralarkiv

är Statsarkivet i Helsingfors ; an-

läggning av ett antal landsarkiv
är beslutad. — F:8 centrala

arkeologiska, etnografiska och
kulturhistoriska museum är Na-
tionalmuseet i Helsingfors. Det
förnämsta konstmuseet är Konst-
föreningens galleri i Helsingfors,

varmed största delen av statens

konstsamlingar är förenad. Även
det tidigare privata Sinebrychoff-

ska galleriet (äldre konst) tillhör

numera Finska konstföreningen
(stiftad 1846). Dennas ritskola

och ovannämnda samlingar (utom
Sinebrychoffska galleriet) äro in-

rymda i Ateneum. Det största

kulturhistoriska museet är förlagt

till Äbo. — F:s förnämsta lärda
samfund är Finska Vetenskaps-
societeten, stiftad 1838. Tyngd-
punkten av sällskapets verksam-
het faller numera inom det mate-
matisk-naturvetenskapliga områ-
det. Av yngre datum är en finsk

vetenskapsakademi, Suomalainen
Tiedeakatemia. Svenska littera-

tursällskapet i Finland, stiftat

1885, verkar för den svensksprå-

kiga bildningens förkovran. —
Press. Av F:s dagliga tidningar

äro de mest betydande Huvud-
stadsbladet (gr. 1864), Helsingin

Sanomat, Uusi Suomi, Suomen
Sosialidemokraatti, Suomen Työ-

mies, Ilkka, Äbo Underrättelser

(gr. 1824), vilka, utom de två

sistnämnda, utgivas i Helsing-

fors. Illustrerade veckotidningar

äro Suomen Kuvalehti och At-

las Krönika. Bland tidskrifter

märkas Finsk tidskrift och Nya
Argus. — Historia. Förhisto-
riska tiden. Under den

yngre stenålderns äldsta period

(4:e årtusendet f. Kr.) synes

en rätt lågt stående, nomadi-

serande jagar- och fiskarbefolk-

ning, sannolikt inkommen från

öster, ha uppehållit sig i södra

Å
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F. Under stenålderns tredje pe-

riod {c: a 2,500—2,000 f. Kr.)

uppdyker ett nytt folk med högre

kultur, kännetecknad av de

vackra s. k. båtyxorna, efter

vilka folket av arkeologerna kal-

lats båtyxefolket. Dessa
samtidigt från Skandinavien kän-

da invandrare ingingo en bland-

ning med de urspr. invånarna.

Båtyxefolket förmodas numera
ha varit från s. inkommande in-

do-européer. Med bronsåldern in-

tränger en torftig svensk kultur,

sannolikt genom från Sverige

inflyttade stammar. Till en bör-

jan berördes därav ett jämförel-

sevis ringa område vid s.v. kus-

ten. Omkr. 1100—950 försköts be-

byggelsen uppåt v. kusten till

Kumo älvs nedre lopp. Vid denna
tid inföll bronsålderns blomst-

ringsperiod i F., med delvis

inhemsk tillverkning av bronsred-

skap och vapen samt känneteck-

nad av transitotrafik till' de sam-

tida kulturcentra i Ryssland. Kul-

turströmmen från Sverige mötte

en från ö. Ryssland kommande
strömning. Den förra fortsätter

delvis under den äldre järnåldern,

som varade ända till det första

årh. e. Kr. och som är den

fattigaste och minst kända perio-

den av F:s förhistoria. Förkla-

ringen till kulturens tillbaka-

gång är förmodligen att söka

i den klimatförsämring, som nu
övergick Norden. Från en del

trakter har den germanska be-

folkningen möjligen utvandrat.

Under den romerska järnåldern

(till 400 e. Kr.) bryter en baltisk

kulturström in över v. F., föran-

de med sig föremål av samma
typ, som anträffas i de östbal-

tiska länderna. De inflyttande

stammarna utbreda sig inåt n.

Egentliga F., Satakunta, s. öster-

botten och s. Tavastland och kom-

ma därvid i beröring med den äld-

re germanska bebyggelsen, varvid
småningom en baltisk-skandina-

visk blandkultur uppkommer. Nu
invandrade finnarna från Est-
lands kusttrakter. Under följande

skede (folkvandringstiden) som
f. ö. är rikt på fynd, ökas det
skandinaviska inflytandet. Anta-
let fynd i F. av t. ex. romerska
mynt och smycken är dock obe-

tydligt mot i Sverige. Kulturens
karaktär är alltjämt blandad
finsk-skandinavisk. Från slutet

av folkvandringstiden har en
finsk stam, karelare, utbrett sig

från s.ö. inåt F. — Under vi-

kingatiden inträdde ett försva-

gande av de skandinaviska ele-

menten i F:s kultur. De svenska
vikingatågen gå förbi F. till

Ryssland. Därunder tillväxer det
finska elementet i s.ö. F. på be-

kostnad av det svenska. Glest
spridda påträffas här "vikinga-
säten", medan åter sådana anla-

des i större antal vid norra La-
dogakusten med utgående från
varjagernas stamhåll Aldeigju-

borg vid sjöns s. strand.— Äldre
medeltiden. Först under år-

hundradena efter vikingatidens
slut har den svenska bebyggelsen
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genom en större inflyttning från

Sverige utbrett sig, särskilt över

hela Nylands samt s. och mell.

Österbottens kusttrakter. I dess

spår följde kristendomen, som
utbreddes genom de svenska
"korstågen", vilka snarast äro

att betrakta ss. erövringståg.

Erik den heliges korståg (omkr.

1157), avsåg att lägga s.v. Fin-

lands kusttrakter under den

kristna kyrkan och under svenskt

välde, förmodligen även att trygga

den pågående svenska inflytt-

ningen och handeln. Åbo och flera

smärre fästen uppfördes runt om
för att trygga erövringen, och
Uppsalabiskopen Henrik (sed. o.)

kvarstannade för att organisera

kyrkan. Under de upprepade
tronstriderna i Sverige kunde
herraväldet icke alltid upprätt-

hållas, och i samband därmed av-

stannade den katolska lärans ut-

bredning, medan från ö. den gre-

kisk-ortodoxa tron utbreddes och
varaktigt antogs av karelarna.

Ett kraftigt försök att rädda
"kyrkans plantering" gjordes av
biskop Tomas, en kraftnatur,

vilken bedrev omvändelseverket
bland finnarna med våldsamma
medel. Birger Jarls korståg (det

s. k. andra korståget) mot tavas-

terna, som med svärdet kristna-

des, ledde till att deras land un-

derlades svenska kronan. Tavaste-

hus uppfördes under hans vis-

telse i landet. Den urspr. er-

övringen, som gått under namnet
Finland, ökades nu med Tavast-

land och med kustlandet s. där-

om, dit svenska nybyggare an-

tagligen nu talrikare inflyttade,

kallande området Nyland. — Se-
nare medeltiden. F. bort-

förlänades under den följande

tiden till medlemmar av konunga-

ätten, ty såväl Birger Jarls son

Bengt som Magnus Ladulås' son

Valdemar buro titeln "hertig av
F." Då slutligen en del av kare-

larnas land lagts under det sven-

ska väldet, uppkom (för alla de

erövrade provinserna) den sam-
manfattande benämningen öster-

landen, senare österland, och in-

emot år 1500 F., medan den urspr.

provinsen F. fick beteckningen
Egentliga F. Ett tredje korståg
företogs 1293 av marsken Tyrgils

Knutsson mot trakterna kring
Viborgska viken, varvid Viborgs
fäste byggdes. Ett trettioårigt

krigstillstånd med ryssarna (nov-

goroderna) följde nu, vilket av-

slöts genom freden i Nöteborg
1323, vari tre härad ("gislalag")

av karelarnas land erkändes till-

höra Sverige. Nordgränsen blev

dock icke klart fastställd, vilket

medförde framtida stridigheter.

De samhälleliga förhållandena för-

blevo primitivare i ö., där svenskt

samhällsskick ej som i v. och s.v.

utbredde sig även över de av

finnar bebodda områdena. Av de

svenska landskapslagarna tilläm-

pades åtminstone Hälsingelagen i

vida delar av landet, och senare

kom landslagen till användning i

F. Tidigare en enda lagsaga, dela-

des F. 1435 i tvenne. Norrfinne

och Söderfinne. Dess huvudort
Äbo blev landets administrativa

och kulturella centrum. Där resi-

derade en konungens befallnings-

hävande, vilken betraktades som
den främste i F., och biskopen,

vars stift omfattade alla tidigare

nämnda landskap. Till Åbobisko-

parna anknyter sig väsentligen

landets kulturella utveckling

under medeltiden. Märklig var

i synnerhet Hemming (1338

—

66), imder konung Magnus Eriks-

son, vars politiska strävanden

han skänkte sitt stöd. Åt F:8

invånare utverkades förmodligen

med hans medverkan delaktighet
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i rätten att utöva konungaval ånyo utbrutit, härjades s. kust-

(1362). F:8 måhända märkligaste trstktema ohyggligt av fiender,

medeltidsbiskop var Magnus Ta- Efter Teusinafreden 1595 inkvar-

vast (1412—50), som synner- terades knektarna bland allmo-

ligen kraftigt bidrog till höjan- gen, varvid deras övergrepp for-

det av kyrkans anseende utåt. anledde utbrottet av ett svårt

Magnus III Stjernkors (1489

—

bondeuppror, främst i Österbotten,

1500) var den mest europeiske kallat "klubbekriget." Det kväs-

bland F:s medeltidsbiskopar, ut- tes slutligen 1597 av riksamira-

märkt för icke blott kyrkligt utan len Klas Fleming, Sigismunds
även fosterländskt nit. Att Vi- starkaste stöd i riket. Efter hans
borg vid ryssarnas infall i F. död måste Karl tvenne gånger,

1495—96 kunde avslå angreppen, 1597 och 1599, med härsmakt be-

berodde väsentligen på hans out- söka F. för att där trygga sitt

tröttliga omsorger och slotts- välde. Stolbovafreden med Ryss-
hövitsmannen Knut Posses för- land 1617 lade till det svenska
svarsanordningar ("viborgska statsområdet större delen av det

smällen"). Till gränsens försvar nuv. finländska Karelen ("Kex-

och till skydd för de nybyggare, holms län"), som dock icke admi-

som bosatt sig ö. om denna på nistrativt förenades med det öv-

ryskt område, uppförde riks- riga F. Vid 1600-t:s början sam-

hövitsmannen Erik Axelsson Tott manträdde F:s ständer några

redan 1475—77 fästet Olofsborg gånger på "lantdagar" 1. provins-

i hjärtat av det gamla kolo- möten, men i regel deltogo de i

nisationsdistriktet Savolaks. Ofta de svenska riksdagarna till 1809.

utdelades F. ss. län åt Sveriges Gustav II Adolfs regering bragte

mäktigaste stormän, t. ex. Bo landet en egen hovrätt i Åbo 1623,

Jonsson (Grip), Karl Knutsson Kristinas förmyndare ett univer-

och Sten Sture d. ä. Under de sitet, som imder namn av Åbo
sista unionsstriderna led landet akademi öppnades 1640. Dess ska-

svårt; danskarna behöllo länge pare och förste kansler var Per
fotfäste i landet, och först 1523 Brahe (se Brahe 3), vars verk-

vunno Gustav Vasas anhängare samhet ss. generalguvernör blev

under ledning av Erik Fleming ytterst betydelsefull ("grevens

seger. — Nyare tiden. Sam- tid"), bl. a. genom grundandet
tidigt började den lutherska läran av flera städer. En härd för

predikas. F:s egentlige reforma- vetenskapligt arbete var nu ska-

tor var Michael Agricola (se pad, som gav F:s huvudort ökad
Agricola 5). Johan (III), betydelse. Karl XI :s reduk-

som 1556 blivit hertig av F. tion (1680 och f. å.) innebar

och fått dess s.v. del i förläning, särskilt för F. en stor omvälv-
residerade en tid i Åbo. Då ning, i det nästan hela landet

hans planer att utvidga sitt var bortförlänat i grev- och fri-

hertigdöme med delar av Est- herrskap, som nu alla indrogos.

och Livland kommo i konflikt Det ryska angreppet under Karl
med Erik XIV:s politik, indrog X Gustavs tid avvärjdes utan
denne Johans län och irtog Åbo större lidanden för F:s invånare,

1563. Johan gav sedermera F. men desto större olyckor medförde
titeln storfurstendöme (1581). det stora nordiska kriget. Ryssar-

Sedan kriget med Ryssland 1570 na översvämmade 1713—14 s. och



1587 Finland 1588

mell. F., brände byar, mördade
och deporterade invånarna ("sto-

ra ofreden"). Freden slöts i Ny-
stad 1721 med stora landavträ-

delser. Av F. avstods större delen

av Karelen med Viborg och Keks-
holm. Under nästa krig 1741

—

43 upprepades samma olyckor i

mindre mått ("lilla ofreden").

I freden i Åbo 1743 avträddes

ytterligare landet intill Kymme-
ne älv i v. samt s. Savolaks
med Olofsborg (Nyslott). Under
1600-t. och 1700-t. ökades det

svenska kulturinflytandet i F. ge-

nom tätare förbindelser med Sve-

rige och ökad inflyttning här-

ifrån av officerare och ämbets-

män. Frihetstiden och det gusta-

vianska tidevarvet betecknade en

kulturell och materiell uppblomst-
ring i F. Vid Åbo akademi
verkade som lärare och forskare

H. G. Porthan (se d. o.), som
vände sin uppmärksamhet till

F:s historia, etnografi och folk-

språk, särskilt finskan. En viss

hemlandskänsla börjar från den-

na tid tydligare framträda hos

landets bebyggare. Gustav III:s

regering bragte en mängd vik-

tiga åtgärder, främst storskif-

tets påbörjande. Kriget möt
Ryssland 1788—90 föranledde i

sin begynnelse en konflikt mel-

lan konungen och en del av offi-

cerskåren (se A n j a 1 a f ö r-

bundet). I anslutning till

denna och under de konstitutio-

nella kravens täckmantel försökte

en del från F. bördiga officerare

driva fram en finländsk själv-

ständighetsrörelse med syfte att

göra det dåvarande svenska F.

jämte en del av de till Ryssland

avträdda områdena till en under

ryskt beskydd stående stat. För-

söket, inspirerat av G. M. Spreng-

porten och lett av J. A. Jäger-

horn, misslyckades, men förenmg-

en med det övermäktiga Ryssland
kom dock som följd av Finska
kriget 1808 — 09 (se d. o.).

Medan den finländska armén och
i vissa trakter även allmogen i

det längsta bekämpade den ryska
invasionen, mötte denna mindre
motstånd bland F:s bildade klas-

ser. Redan i juni 1808 uppmana-
des finländarna att sända en

deputation med ståndsrepresen-

tanter till Petersburg, och i okt.

s. å. anhöll en dylik, anförd av
K. Mannerheim, att kejsar Alex-

ander skulle sammankalla F:s
ständer. Till F:s generalguvernör
utsågs G. M. Sprengtporten. Sam-
tidigt som de ryska arméerna
angrepo det egentliga Sverige,

sammanträdde i Borgå F:s stän-

der, organiserade ss. den lagliga

svenska riksdagen i fyra stånd
(adel, präster, borgare och bön-

der). Denna "lantdag" hyllade

Alexander ss. F:s monark, se-

dan han avgivit regentförsäkran
och bekräftat 1772 års svenska
författning, varje stånds privi-

legier samt gällande lag (29 mars
1809). Härigenom hade F:s in-

vånare uppsagt förbindelsen med
Sverige, som i freden i Fredriks-

hamn 7 sept. 1809 avstod till

Ryssland återstoden av F. samt
Äland och en del av Västerbotten
intill Torne älv och dess biflod

Muonio. — Ryska tiden.
Som följd av Borgå lantdags

verksamhet inrättades ett högsta

inhemskt styrelseverk, kallat re-

geringskonselj, senare senat, delat

i ekonomi- och justitiedeparte-

menten, vilket senare samtidigt

skulle fungera som högsta

domstol. F:s grundlagar voro

framgent (delvis intill 1919)

regeringsformen av 1772 samt

förenings- och säkerhetsakten av

1789. De tidigare till Ryssland

överlåtna områdena av Viborgs
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och Kexliolins län förenades en-

dast obetydligt förminskade 1811

med F., en åtgärd, som tillskrives

G. M. Armfelts (se A r m f e 1 1 3)

inflytande hos Alexander I. Hel-

singfors förklarades 1812 för F:s
huvudstad, och universitetet för-

lades dit 1828. F:s ställning var

till en början under ryskt välde

icke olycklig, t. o. m. av monar-
kerna i många hänseenden gyn-

nad, och befolkningen hyste ingen

längtan att återförenas med Sve-

rige. Dock sammankallades under

flera årtionden ingen lantdag.

Styrelsen sköttes byråkratiskt av

inhemska män, som vakade över

F:s särrättigheter. Som landets

företrädare inför "kejsaren-stor-

fursten" verkade en ministerstats-

sekreterare, som i regeln vid sin

sida hade en kommitté för de

finska ärendena. Betydande stats-

män voro R. H. Rehbinder, Alex.

Armfelt, L. G. v. Haartman och

J. W. Snellman, de båda sist-

nämnda verksamma särskilt på
finansemas område. Bl. a. erhöll

F. eget, från det ryska skilt mynt-
väsen. Snellman väckte till liv

det finska national- eller rättare

rationalitetsmedvetandet genom
tidskrifter och tidningsartiklar,

tal och större filosofiska skrifter.

Den tidigare mera idealistiska

fennomanin blev nu en mål-

medveten finskhetsrörelse, som
riktade sig mot det svenska språ-

ket SS. den högre bildningens

språk i F. Från 1850-t. gjorde

den stora vinningar inom den
bildade klassen och avsatte mot
slutet av 1860-t. ett organi-

serat finskt parti under den

"jungfennomanske" ledaren Y.

K. Yrjö-Koskinen. Det för Ryss-

land olyckliga Krimkriget med-
förde svåra ödeläggelser för F:s
sjöfart, men det bragte också det

rådande reaktionära styrelsesät-

tet i Ryssland på fall och föran-

ledde kejsar Alexander II att för

F:s senat 1856 uppdraga linjerna

till ett reformprogram. Lantda-
gens sanunankallande 1863 blev

inledningen till en konstitutionell

period. Lagstiftningsarbetet för-

siggick i regel i bästa sam-
förstånd med monarken under
denna och närmast följande lant-

dagar, vilka till en början sam-
mankommo vart femte, från 1882
vart tredje år. Guldmyntfot in-

fördes 1878, och s. å. antogs

en lag angående upprättandet
av en inhemsk militär, grun-
dad på allmän värnplikt. Den
lilla armé, som härigenom kom
till stånd, upplöstes dock genom
ryskt maktbud 1901. Under
1880-t. blev språkstriden utom-
ordentligt häftig. Fennomanerna
strävade att besätta de viktigaste

posterna i administrationen. Som
reaktion häremot uppstod inom
den svenska bildade klassen

en svenskhetsrörelse (sveko-
mani). Det förut kraftfulla

liberala partiet, som företrädde en
medlande fosterländsk riktning,

gick tillbaka. Striden stod i lant-

dagarna i början om skolan; på
1880-t. gällde den främst övervik-

ten inom regeringen. Ledande på
svenskt håll voro R. A. Wrede,
A. Lille och även L. Mechelin,

vilken dock sökte stå över par-

tierna. Från 1889 lät den pan-

slavistiskt påverkade Alexander
III förmå sig till åtgärder, som
avsågo att utplåna F:s särställ-

ning gentemot Ryssland och på-

tvinga det rysk "rikslagstift-

ning". Det fennomanska partiets

undfallenhet mot förrysknings-

politiken medförde på 1890-t. en

splittring inom detta. Dess fri-

sinnade medlemmar bildade då

det ungfinska partiet, som sam-

arbetade med svenskarna, dess
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konservativa sammanslöto sig i

gammalfinska partiet. En paus i

förryskningssträvandena inträdde
med Nikolaus II : s tronbestigning,

men 1899 upptogos de med för-

nyad styrka. Ett kejserligt mani-
fest av 18 febr. 1899 drog ett

streck över alla F:s dittills gäl-

lande konstitutionella friheter.

"Februarimanifestet" väckte i F.

en djup förstämning och åstad-

kom en tid en utjämning av de

svåraste partimotsatserna. En
första yttring härav var en mass-
adress, på kort tid undertecknad
av 520,000 personer, vilken av en
deputation i mars skulle över-

lämnas till kejsaren, som dock
ej mottog densamma. En för-

fattningskamp upplågade, som
fördes såväl under lantdagarna
(1900 samt 1904—05) som emel-

lan dessa i form av ett organi-

serat motstånd mot alla olagliga

ryska åtgärder. En vacklande
hållning intog dock snart det gam-
malfinska partiet, som hoppades
genom en viss undfallenhet

blidka ryssarnas ovilja. Ä andra
sidan övertog 1901 en med-
borgarkommitté det passiva mot-
ståndets ledning. De ryska un-

dertryckningsmedlen voro främst
tidningsindragningar. Våren 1902

inträffade gatuoroligheter med
kosackangrepp, från 1903 lands-

förvisning av politiska person-

ligheter, slutligen deportering

till det inre Ryssland och Si-

birien. Sedan i juni 1904 gene-

ralguvernören Bobrikov ( se d. o.

)

mördats, mildrades småningom
regimen. Under trycket av det

första ryska revolutionsförsöket

1905 och den politiska storstrejk,

som i slutet av okt. utbröt över

hela F., återinträdde konstitutio-

nella förhållanden, men en häftig

social oro försvårade den efter

storstrejken tillsatta konstitutio-

nella regeringens arbete. Dess
chef var L. Mechelin. Socialdemo-
kratin framträdde med oanad
styrka och med en från ryskt
håll påverkad revolutionär karak-
tär. En representationsreform an-

togs 1906, varigenom ståndsindel-
ningen avskaffades och enkammar-
system grundat på allmän röst-

rätt samt årliga lantdagar inför-

des. Inom ett par år vidtogo för-

ryskningssträvandena åter. Den
nya lantdagen upplöstes ofta
och fråntogs 1908 rätt att lag-

stifta i en mängd ärenden, som
ansågos vara av riksnatur och
ankomma på den ryska riksdu-

man, till vilken även F. skulle

sända ombud, något som dock
aldrig skedde. Förtrycket gick

främst ut över tjänstemännen,
som i mängd avgingo 1. vid oböj-

ligt avvisande av lagstridiga krav
internerades i ryska fängelser.

Ryskan blev den högre admini-
strationens språk, och ryssar pla-

cerades inom alla statsinrättning-

ar i ständigt växande antal.

Några månader efter världskri-

gets utbrott nåddes höjdpunkten,

då ett program offentliggjordes,

som, om det fullföljts, så gott

som helt skulle inkorporerat F.

med Ryssland. Förverkligandet

dröjde och under tiden byggde ett

växande antal medborgare sitt

hopp på Rysslands nederlag i

världskriget. Bland ungdomen
uppstod en rörelse, som ledde till

att ett par tusen unga män, till

en stor del studenter, begåvo sig

till Tyskland, där tillfälle bered-

des dem till militär utbildning i

samlad trupp (jagar rör el-

sen). Efter den ryska revolutio-

nens utbrott i mars 1917 upphäv-

des genast de senaste årtiondenas

russificeringsåtgärder, och F.

återfick sin forna autonomi inom

det ryska riket. Det största till-
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mötesgäende visades till en bör-

jan av den nya ryska regeringen,

men snart uppstodo konflikter

mellan denna och F:s lantdag,

som nu åter sammanträdde. Lant-
dagen, som genom valen 191

G

erhållit en knapp socialistisk

majoritet, sökte ytterligare för-

svaga banden mellan F. och
Ryssland bl. a. genom lagen av
18 juli 1917, som bestämde, att

alla F:s inre angelägenheter
endast skulle avgöras av lantda-

gen. I en adress förklarade denna,
att F. endast varit underdånigt
de ryska tsarerna, men att detta
band nu genom kejsardömets fall

brustit. Ryska regeringen upp-
löste då lantdagen och utskrev
nya val i okt. Vid dessa vunno
de borgerliga partierna majori-
tet. Socialisterna sökte nu ge-

nomdriva sina sociala krav ge-

nom revolutionära medel och sam-
arbetade med de ryska bolsje-

vikerna. Den radikala . flygeln

av partiet (de "röda") fick över-

handen och begynte organisera
väpnade "röda garden". I nov.
igångsattes strejker, följda av
plundringar, mord och överfall.

Samtidigt hade bolsjevikerna
kommit till makten i Ryssland,
varför planerna att vinna fuU
oavhängighet alltmer omfattades
av de borgerliga partierna. På
personlig föredragning inför lant-

dagen av regeringens chef, senator
P. E. Svinhufvud, beslöt denna (6
dec. 1917) F:s förklarande för

en självständig stat. — Själv-
ständighetstiden. Den
nya staten erkändes de första
dagarna av 1918 av den ryska
regeringen, 4 jan. av den svenska
och den franska. För de revolu-

tionära elementen i F. var detta
av föga vikt, och de beslöto att
begagna tillfället, innan upphets-
ningen lagt sig och de i landet

förlagda ryska trupperna bort-

dragits. 27 jan. utbröt det röda
upproret och erhöll omedelbart
materiellt och moraliskt stöd av
bolsjevikregeringen. Kort förut
hade från borgerligt håll de
första åtgärderna vidtagits för

att i Österbotten få till stånd en
"vit" krigsstyrka för att stödja
den lagliga samhällsordningen
och kravet på avlägsnandet av
den ryska soldatesken. I hast
skapades en hel vit armé, som
ställdes under generalen G. Man-
nerheims befäl. En del av rege-

ringen hade lyckats fly från
huvudstaden och förlade sitt säte
till Vasa. I Helsingfors fungera-
de en röd "regering", bland vars
"kommissarier" f. d. senatorn O.
Tokoi, K. Manner och Y. Sirola

voro de förnämsta. Försök att

förmå Sverige att aktivt under-
stödja de vita strandade på den
Edénska regeringens motstånd,
men på frivillig väg kom
understöd i rikt mått den hårr

ansatta vita armén till del. Med
Tyska riket avslöt regeringen ett

förbund, som medförde avsändan-
det av en tysk flotta och en
landstigningskår på 10,000 man
under generalmajor R. v. der
Goltz, vilken 3 april landsteg vid
Hangö. I avsikt att samverka
med denna kår och draga de
röda stridskrafterna mot n. hade
Mannerheim med delar av sina

stridskrafter igångsatt en offen-

siv mot det av starka röda
krafter hållna Tammerfors, som
intogs 6 april. Utan svårare mot-
stånd kunde v. der Goltz nu be-

sätta Helsingfors. Mannerheim
koncentrerade nu till ö. Karelen
under general Löfström 30,000
man, vilka i slutet av april be-

segrade de röda stridskrafterna

därstädes och stormade Viborg,
härmed avbrytande de rödas för-
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bindelser med Ryssland. Sam-
tidigt slutfördes operationerna
mot de röda huvudkrafterna
omkring Tavastehus. 15 april

hade ett tyskt detachement land-

stigit i Lovisa och en vecka
senare n. därom avskurit järn-

vägen åt ö. vid Lahti. Inför en
koncentrisk framryckning av vita

trupper från n. och tyska trup-

per från s. kapitulerade de röda
i början av maj. Sedan Kym-
menedalen rensats och Fredriks-

hamn tagits (29 april—4 maj)
av vita trupper under general-

major Linder, varvid de sista

ännu organiserade röda strids-

krafterna givit sig, fick inbör-

deskriget sin avslutning. Den
vita armén intågade 16 maj i

Helsingfors. Av de omkr. 74,000

röda fångarna frigåvos många
efter hand, men allvarliga an-

klagelser riktades mot de vita

för en alltför hård behandling av
de fångna. Nästan samtliga
socialistiska representanter ute-

slötos ur lantdagen på grund av
delaktighet i upproret. Samtidigt
vunno de kretsar överhand, vilka

krävde en närmare anslutning
till Tyskland. Som protest här-

emot nedlade Mannerheim sitt

befäl, och i stället började F:s
armé organiseras av tyskar. Till

riksföreståndare utsåg lantdagen
Svinhufvud, och samtidigt ge-

ricmdrevo de konservativa par-

tierna, att F. skulle vara en
monarki. Förhållandet till en-

tenten blev alltmer spänt, sär-

skilt sedan lantdagen erbjudit
prins Friedrich Karl av Hessen,
kejsar Vilhelms svåger, att bli

F:s konung. Sammanstötningar
mellan de finska trupperna och

engelska truppavdelningar vid

Murmankusten och i östkarelen

syntes oimdvikliga, då plötsligt

centralmakternas kapitulation i

nov. 1918 totalt ändrade läget.

För att vinna ententens erkän-
nande av F:s oberoende avgick
SvirJhufvud och efterträddes ss.

riksföreståndare 12 dec. 1918 av
Mannerheim, som genom en
resa till ententeländerna vunnit
deras förtroende. Han bildade en
koalitionsregering med 6 monar-
kister och 6 republikaner. Sam-
tidigt lämnade de tyska trup-

perna F. Nya oroligheter und-
vekos tack vare den starka
skyddskårsorganisationen. En för-

sonligare politik inleddes mot de

röda, vilka i stor utsträckning
beviljades amnesti. Nya lant-

dagsval i mars 1919 gåvo social-

demokraterna en stark represen-

tation. Under samverkan mel-

lan dem och de radikala par-

tierna antogs i juni en ny rege-

ringsform, som gjorde F. tiU en

parlamentarisk republik. Presi-

dent skulle första gången väljas

av riksdagen (f. d. lantdagen),

och 25 juli utsågs härtill K. J.

Ståhlberg. Kort efter in-

bördeskrigets slut hade F. kom-
mit i konflikt med Sverige ang.

Åland (se d. o.). N. F., varav

F. 1920 blivit medlem, tiller-

kände landet f. å. rätt att

inom sitt område besitta Åland,

medan dettas svenska invånare

erhöllo en vidsträckt självstyrelse

under N. F:s garantio Sovjet-

Ryssland, med vilket krigstill-

ståndet fortfarit sedan 1918,

ehuru strider blott förekommit i

det av F. eftertraktade öst-Kare-

len, slöt 1920 fred i Dorpat med
F., som då erhöll Petsjengaområ-

det vid Norra Ishavet, mot uppgi-

vande av sina anspråk på delar

av öst-Karelen, vars finska be-

folkning utlovades en viss själv-

styrelse. Dessa diplomatiska

franogångar voro till stor del

utrikesminister R. Holstis för--
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Folkmängd (mill. inv.).

1750 1800 1850 1875 1900 1910 1920

0,42 0,83 1,64 1,91 2,71 3,12 3,37

Befolkningens fördelning efter
huvudspråk (pro mille av folkmängden).

1865 1900 1920

Finska 857,2 867,s 887,o

Svenska .... 138,9 128,9 109,»

Ryska 2,» 2,» l,s

Befolkningens Tdrdelning efter
språk i de skilda länen 1920

(pro mille av folkmängden).
1920

län:
finska svenska övriga

Nylands .... 613,s

Åbo-Björneborgs . 910,i

Ålands 37,5

Tavastehus
Viborgs
8:t Michels
Kuopio . .

Vasa . .

Uleåborgs

.

989,7

978,3

997,4

998,1

759,9

990,9

379,1

89,2

962,2

9,5

13,3

2,0

1,'

239,7

4,1

7,»

0,7

0,3

0,8

7,9

0,6

0,2

0,4

5,0

Befolkningens fördelning efter
näringar 1920.

Jordbruk med binäringar . . . 60,o "/o

Hantverk och industri 13,7 „

Transportverksamhet 3,i ,,

Handel 3,i ,,

Järnvägarnas längd.

1862 1870 1880 1890 1900 1910 1920
Km. 107 483 885 1,909 2,931 3,651 4,281

Handelsomsättning (mill. finska mark).

1880 1890 1900 1910 1920 1922
Import 138,8 140,6 270,8 384,i 3,626,5 3,953,i

Export 123,1 92,4 197,7 290,i 2,926,4 4,461,

i

Varuutbytet med olika länder 1921
(mill. finska mark).

imp. exp.
Belgien 30,i 187,4

Danmark 243,6 165,2

Estland 28,2 51,3

Frankrike 45,8 215,7

Förenta Staterna .... 613,9 275,3

Lettl., Litauen 7,2 11,»

Nederländerna 190,2 272,5

Norge 24,8 39,5

Polen 3,3 2,6

Ryssland 0,5 55,5

Spanien 6,4 40,»

Storbritannien 709,o 1,142,5

Sverige 267,3 406,7

Syd-Amerikas länder . . . 100,3 33,

s

Tyskland 1,205,9 372,2

Viktigaste exportvaror 1921
(mill. finska mark).

Trävirke och träarbeten .... l,529,o

Pappersmassa, papp, papper m.m. 1,128,7

Födoämnen 503,9

Hudar, skinn, lädervaror, pälsverk
m. m 59,0

Mineral, kemikalier, sprängämnen
m. m 52,5

Metaller, fartyg, maskiner m. m. . 38,2

Garn, vävnader, textilier .... 13,o

Böcker, tavlor, kontorsmaterial m.m. 3,7

övriga varor 3,9

Reexport 47,6

Viktigaste importvaror 1921
(mill. finska mark).

Födoämnen 1,635,5

Garn, textilier, tyger m. m. . . . 646,o

Metaller, metallfabrikat, maskiner
m. m 608,2

Mineral, kemikalier m. m. . . . 422,8

Hudar, skinn, pälsvaror m. m. . . 112,o

Gödningsämnen 32,

i

Trä, träarbeten m. m 23,2

Kontorsutensilier, litteratur m. m. 17,7

Papper, pappersmassa m. m. . . 6,3

Diverse 22,»

Kreatursstock i sept.
(1,000-t. djur).

Hästar . . 384,6 Svin .

Nötkreatur . 1,824,2 Getter
Får . . . 1,703,6 Renar

.

1920

Finlands handel med Sverige 1921 (1,000 tal kronor). Export

Levande djur 3,048
Matvaror av djur 18,281

Spannmål, mjöl m. m 200
Kolonialvaror 409
Frukt, trädgårdsalster m. m 210
Spånadsämnen, garn, textilier, kläder m. m 624
Fjäder, skinn, hudar, ben m. m. och fabrikat därav 957
Oljor, talg, tjära m. m. och fabrikat därav 182
Trävaror och snickeriarbeten 6,101
Pappersmassa, papp, papper m. m 2,658
Mineral, råämnen och oformade fabrikat 443
Mineral, fabrikat därav 486
Tändstickor 135
Metaller och metallvaror 485
Fartyg, fordon, maskiner, apparater m. m 1,638
Böcker m. m 786
Övriga varor 268

. 373,6

. 12,7

. 52,8

Import

6

377

3,659
496
76

4,602
567
439
434
112
767
397

2

2,606

10,818
445
292

Exportens, resp. importens tot»la värde S6,911 25,955
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tjänst. Denne företrädde "rand-
statspolitiken" : ett politiskt, eko-
nomiskt och militärt samarbete
gentemot Sovjet-Ryssland mellan
de Östersjöstater, som i sam-
band med världskriget frigjort

sig från det ryska riket. Då
Holsti i mars 1922 på en konfe-
rens i Warszawa undertecknat en
överenskommelse med Polen, Lett-

land och Estland, vägrade F:a
riksdag att ratificera denna, var-

för Holsti och de övriga minist-

rarna avgingo. Flera gånger fram-
förda förslag om ett politiskt

samgående med Sverige, särskilt

ett svensk-finländskt försvarsför-

bund, ha icke realiserats. Förhål-
landet till Sovjet-Ryssland har ej

förbättrats. 1921 i okt. utbröt ett

uppror i Öst-Karelen, som under-
stöddes av finländska frikårer
men som snart nedslogs. F. har
sedan hänskjutit frågan om öst-

Karelens självstyrelse till N. F:s
skiljedom. Under de senaste åren

har ett intensivt lagstiftnings-
arbete pågått. De borgerliga par-
tierna, av vilka särskilt agra-
rerna spelat en betydelsefull roll,

ha behållit sin majoritet i riks-

dagen. Agrarerna, vilkas ledare
Kallio i sept. 1922 blev stats-

minister, ha genomdrivit en radi-

kal jordreform {Lex Kallio se

Kallio och Egna hem sp.

734). Motsättningen mellan de
svenska och finska nationaliteter-
na har icke mildrats, trots att
lagar om svenskans och finskana
jämnställdhet i officiellt bruk
1922—23 utfärdats och beslut
fattats om inrättande av ett

svenskt stift. Särskilt en lag om
inskränkande av den svensksprå-
kiga undervisningen vid Helsing-
fors universitet har ökat motsätt-
ningen. Ekonomisk uppblomstring
har bidragit att hela såren efter

inbördeskriget. 1922 hade F. ett

ansenligt exportöverskott och en

någorlunda stabiliserad valuta.
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